
   

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  „DONALD” W NAKLE N. NOT. 

Prosimy o dokładne uzupełnienie karty zgłoszeniowej. 
 
Nazwisko i imię (imiona) dziecka.…………….…………………………………………………….. 

PESEL………………………………. 

Adres zamieszkania dziecka (z kodem)……………………………………………………………… 

Adres stałego zameldowania dziecka………………………………….…………………………….. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………….. 

Szkołą rejonową wg adresu zameldowania dla dziecka jest: ………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………...  
                                                              (Nr Szkoły Podstawowej i adres. Wypełniają rodzice dzieci 5 i 6-letnich) 
 

Ilość posiłków w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu  ………… 

i jakie:  1.         I  śniadanie, II  śniadanie, obiad          � 

             2.         II śniadanie, obiad                                                   (odpowiednie zaznaczyć) 

I. Dane dotyczące rodziców / opiekunów: 

MATKA       OJCIEC 

Nazwisko i imię …………………………….  …………………………………….. 

Nr dow. os.      …..……………….    ……………………… 

Rodzaj pracy: stała / dorywcza / zasiłek                    stała / dorywcza / zasiłek 
( niepotrzebne skreślić)            ( niepotrzebne skreślić) 

 

Zakład pracy    ……………………………...  …………..…………………………. 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów: …………………………………………………… 

Rodzina: pełna / niepełna / zrekonstruowana 
  (niepotrzebne skreślić) 
 

Numery telefonów kontaktowych: 
 
tel. domowy ……………………………….. 

tel. do natychmiastowego kontaktu…………………………….. ………………………………….. 

                                                        ……………………………..  …………………………………. 

II. Dodatkowe ważne informacje o dziecku: (np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie)  

................................................................................................................................................................ 
 



 

 

 

III. Zobowi ązuję się do : 

� podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach, 

� przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

� regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie,  

� powiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka, 

� przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

� punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą - 

pełnoletnią, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie  

       z punktem statutu przedszkola), 

� uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

Proszę wpisać nazwisko(a) i imię osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola poza 

rodzicami:…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………..……………………………………………………………… 

 Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny. 

Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe 

dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych 

okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są 

zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

Data ……………………… 

Podpis czytelny matki……………………………..…….ojca…………….…………………..……… 

 

Sugestie rodziców, oferowana pomoc dla przedszkola, propozycje: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


