
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA 

NA ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022 

DO PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA 

KUBUSIA PUCHATKA 
w SZAMOTUŁACH 

ul. Wiśniowa 35     
 
I.DANE OSOBOWE DZIECKA 

 
Imię i nazwisko:......................................................................................................................................................... 

Pesel: ......................................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość)...................................................................................... 

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

Data urodzenia:.......................................................................................................................................................... 

Miejsce urodzenia:..................................................................................................................................................... 

Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola …………………………………………………………..…….. 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od................. do…............. 

Umowa nr: ………………………………….. 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ 
 

  
MAMA TATA 

Imię 
    

Nazwisko 
    

Pesel 
    

telefon 
    

e-mail 
  

 
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH 
 

 MAMA TATA 

Domowy 
    

Komórkowy 
    

Zakład pracy 
  

 
  

 
III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
 
Np. alergie. stałe choroby, wady rozwojowe, itp. 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 



IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
 
• podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 
informacjach 
• regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 
• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 
dorosłą upoważnioną do tych czynności pisemnie 
• przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 
• uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 

 

.................................                        ................................................................................. 
            data                                                        Podpis rodzica 

 

OŚWIADCZENIA 

 

• Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniam/y następujące osoby: 

 

  Imię Nazwisko Adres zamieszkania Nr dowodu osobistego Nr telefonu 

1           

2           

3           

4           

 
 
 

.................................                        ................................................................................. 
          data                                            Podpis rodzica 

 
 
 

• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach                                                         
(w tym autokarowych), spacerach poza terenem przedszkola. 

 

.................................                        ................................................................................. 
          data                                            Podpis rodzica 

 
• Wyrażam zgodę na dokumentację fotograficzną i video* 

  
* W trakcie roku szkolnego ważne wydarzenia oraz zdjęcia w przedszkolu będą rejestrowane i wykorzystywane do 
dokumentowania działalności przedszkola oraz jego promocji. Złożenie podpisu na niniejszym formularzu oznacza zgodę 
rodziców na umieszczanie takich zdjęć i filmów w broszurach i reklamach oraz stronach internetowych bez podawania imienia i 
nazwiska dziecka. 

 

 Tak, wyrażam zgodę  
  
 Nie, nie wyrażam zgody 

 

 

Imię i nazwisko dziecka :....................................................     Podpis rodzica: ...................................... 

 

      4. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne  

       ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez 
       przedszkole w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych 
       w celu realizacji zadań statutowych przedszkola (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie      
       danych osobowych, Dz. U. Nr 133,poz.883 ). 

 

.................................                        ................................................................................. 
            data                       czytelny podpis matki i ojca /prawnych opiekunów/ 



 

* Niepotrzebne skreślić 


