
         KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA   Nr ……………………                        
DO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO w ZPO w PIEKOSZOWIE 

       na rok szkolny  /2018                                            
 
                                            

1. Dane  indentyfikacyjne  dziecka (wpisać drukowanymi literami) 
 

Imię i nazwisko dziecka 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 
 
 

  
 

2. Adres  zameldowania  dziecka (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 
 

Miejscowość  Kod   

Ulica, nr domu  
 

3. Pobyt  dziecka w  przedszkolu                              
                                                                                           ( wpisać  x  we  właściwą  kratkę)   

OD/DATA 
(proszę wpisać) 

GODZINY  POBYTU 
Ilość  godzin  dziennie  -   ....... 

RODZAJ POSIŁKÓW 

  
od : ………... 

 
do : ……….. 

bez posiłku      śniadanie obiad podwieczorek 

 
 

4. Dane rodziców  (opiekunów prawnych) 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki 
 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Telefon kontaktowy; 
 

 

Adres poczty mailowej 
 

 

Miejsce pracy 
 

 

 
 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 
 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 

Telefon kontaktowy; 
Adres poczty mailowej 
 

 

Miejsce pracy 
 

 

 

 

2018/2019

i

do PRZEDSZKOLA w ZPO w Piekoszowie



5. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICOW  (opiekunów prawnych) INFORMACJE dotyczące 

DZIECKA  (np. alergie,  przewlekłe choroby, wady rozwojowe opinie poradni i inne. ) 

 
 
 
 

  
6.  Kryteria  ustawowe przyjęcia  do przedszkola   (wpisać  x  we właściwą kratkę) 

        Tak Nie 

1.  Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca.   

2.  Dziecko matki lub ojca niepełnosprawnych   

3. Dziecko z rodziny wielodzietnej ( 3 i więcej dzieci)   

4.  Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.   
 
7.   Dodatkowe kryteria  przyjęcia  do przedszkola  ( wpisać   x  we  właściwą  kratkę  

        Tak Nie 

1.  Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących dziennie   

2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub wpłynął wniosek o przyjęcie  do 

naszego przedszkola. 
  

3.Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub kształceniu specjalnym   
 
   8. Osoby dorosłe  upoważnione do odbioru dziecka: 
Nazwisko Imię  Pesel  Stopień pokrewieństwa 
  

 
  

  
 

  

 
 

   

 
9. Lista wybranych przedszkoli według preferencji: 
 

Lp. Kolejność wyboru przedszkola Nazwa przedszkola 

1. Przedszkole pierwszego wyboru  
 

2. Przedszkole kolejnego wyboru  
 

3. Przedszkole kolejnego wyboru  
 

 
 
 
 
…………………………………                                                              …………………………………………...                                                                    
       Data przyjęcia zgłoszenia                                                                    podpis rodziców (opiekunów prawnych) 
                                                
10. Decyzja  o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka :                         
 
Data 
 

TAK NIE Podpis osoby upoważnionej 

Uzasadnienie: 
 

 

 
 



DEKLARACJE, ZGODY  
 
 

Deklaruję, iż moje dziecko……………..............................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) 

będzie uczęszczać na lekcje religii                               TAK           NIE 
zaznaczyć właściwe                                      
 
 
……………………………………………………….………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

Wyrażam zgody na upowszechnianie wizerunku mojego dziecka w ramach działań 

statutowych i promocji przedszkola, w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych 
i prezentacjach. W przyszłości nie będę wnosić żadnych roszczeń, w tym roszczeń 

finansowych.                                                                TAK           NIE 
zaznaczyć właściwe   
                
…………………………………………………..……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

………………………………………………….……………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna ) 

 
Wyrażam zgodę na prowadzenie rozmów, porad, badań wymowy i czystości, konsultacje z moim 
dzieckiem przez logopedę i pielęgniarkę                           TAK            NIE 
zaznaczyć właściwe   
 
…………………………………………………..……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

………………………………………………….……………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna ) 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka pod opieką nauczycieli w wycieczkach, wyjazdach 

realizowanych w ramach zajęć                                       TAK             NIE 
zaznaczyć właściwe   
 
…………………………………………………..……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

………………………………………………….……………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna ) 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka /moich dzieci uczęszczających do ZPO Przedszkola Samorządowego w Piekoszowie a także 

członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa 

i zdrowia oraz wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej działalności przedszkola  zgodnie z  ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
Zostałem/am pouczony  o prawie do wglądu oraz wnoszenia zmian do moich danych osobowych.  

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

……………………………………………………..…………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
Jednocześnie informuje, że administrator danych osobowych – Dyrektor ZPO w Piekoszowie dołoży wszelkich 
starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 


