
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola w Łące 
na rok szkolny 2013/2014 

 
Uwaga 

 Kartę składamy w dniach: 18 - 19 marca 2013 r. w sali nr 12. 

 Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 5 kwietnia 2013 r. 

 Do 16 kwietnia 2013 r. należy osobiście potwierdzić uczęszczanie dziecka do przedszkola. 
Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na liście znajdującej się w sekretariacie szkoły obok  
nazwiska dziecka przyjętego. 

 Nie spełnienie powyższego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu. 
 
 
 

 

Proszę o przyjęcie dziecka …………………………………….…….…........….. do przedszkola od dnia ……………...……
     (imię i nazwisko dziecka) 

 
 

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

 *godziny pracy przedszkola 6:30 -16:40 
 

Ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu: …….……………..…….. 
 
 
Szkołą rejonową dla dziecka jest : ………………………………………………………………………………………………………………... 
                               (adres szkoły podstawowej, wypełniają rodzice dzieci 6-letnich) 

 
 

DANE DZIECKA 
1. Dane osobowe dziecka 

 

PESEL                       Imię         Drugie imię                    Nazwisko 

                 
 

Data urodzenia                              Miejsce urodzenia 

    -   -     
rok                      miesiąc       dzień 

 

 

2. Adres zamieszkania dziecka 
 

Ulica             Nr domu         Nr lokalu 

     
 

 

Kod pocztowy          Miejscowość                                                     Telefon  domowy 

  -       
 

 

2a.  Adres zameldowania dziecka 
 

Ulica             Nr domu         Nr lokalu 

     
 

 

Kod pocztowy          Miejscowość                                                    Telefon  domowy 

  -       
 

 

3.  Oświadczenie o sytuacji rodzinnej 

□ Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego 

□ Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych 

□ Dziecko w rodzinie zastępczej 

□ Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności 
  
  * zakreślić właściwy kwadrat 
 

□ Liczba dzieci w rodzinie - …………………………… 

  



4. Dodatkowe informacje o dziecku 

  
Wymogi szczególnego nadzoru np. po zabiegu lub kontuzji, wady rozwojowe, kalectwo, alergia, specjalna dieta 
zdrowotna, choroby przewlekłe lub inne uwagi o dziecku: 

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

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

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

 
5. Dane rodziców/ opiekunów: 

 

Dane Matki/ opiekunki Ojca/ opiekuna 

Imię 
  

Nazwisko 
  

Adres zamieszkania 

  

Telefon kontaktowy 
 

 

 

Nazwa i adres zakładu pracy 

Telefon do pracy 

Godziny pracy 

 

 

 

 

Pieczęć zakładu pracy,  

data i podpis 

  

 

Inne telefony kontaktowe: 

 
............................................................................................................................. .................................................................................... 
 
6. Zobowiązuje się do: 

- przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

- 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 odbierania 

- powiadamiania dyrektora o rezygnacji z przedszkola 

 
7. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola i odpłatności za te usługi określa Umowa zawierana z rodzicami. 
 
8. Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodzinny 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS nr 5 z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki 
oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. Urz. 
Nr 23 p. 225) dane są zebrane dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki, w celu szybkiego kontaktu 
w nagłych okolicznościach oraz poznania  dziecka. Są one udostępnione tylko komisji rekrutacyjnej i nauczycielom przedszkola, 
którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997  (Dz.U. z dnia 29.10.1997r. Nr 133, poz 883 z póź. zm.) 
wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie wymienionych w karcie danych osobowych.  
 

 

 

Data przyjęcia karty 

 

  -   -     

 

Podpis matki / opiekuna 

 

 

Podpis ojca / opiekuna 

 

 

 


