
KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO 

w GARBATCE-LETNISKO

I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka    .................................................................................
2. Adres zameldowania ( stały/czasowy)  ..................................................................
3. Data i miejsce urodzenia   ......................................................................................
4. PESEL dziecka             ...........................................................................................
5. Godziny pobytu w przedszkolu    od ........................... do  ....................................
6. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, 
alergie itp. ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu 
specjalnym, opinię o wczesnym wspomaganiu  ( w przypadku posiadania ww. 
dokumentów należy dołączyć kopię w załączeniu).

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki .......................................................................
2. Zakład pracy matki .................................................................................................
.....................................................................................................................................   
3. Tel. kontaktowy ......................................................................................................
4. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna      ......................................................................
5. Zakład pracy ojca ...................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tel. kontaktowy ..........................................................................................................
6. Rodzeństwo  ( proszę podać imiona, rok urodzenia)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

III. Zobowiązujemy się do:
Zapoznania  ze statutem i regulaminem przedszkola oraz przestrzegania ich

          postanowień. 
Przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych 
wyżej informacjach.

          Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie /do 15
          każdego miesiąca/.
          Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 
          dorosłą upoważnioną do odbierania.
          Przyprowadzania do przedszkola /do szatni/ tylko dziecka zdrowego.
          Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców



          Powiadomienia dyrektora na piśmie o rezygnacji z przedszkola .
IV. Oświadczenia :
Oświadczam/ y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę 
pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko 
z przedszkola.

                                                                                            

Wyrażam /y zgodę na zamieszczanie zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych 
podczas pobytu mojego dziecka na uroczystościach, wycieczkach, zajęciach 
kształcących oraz opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez przedszkole 
w gazetkach, na tablicy informacyjnej i stronie internetowej placówki  tak/nie.          

Wyrażam/ y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 
do celów związanych z realizacją przez Przedszkole zadań statutowych zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. /Dz. U. z 2002r. 
nr 101, poz.926 z póź. zm./

Oświadczam/y, że przedłożone dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Garbatka-Letnisko dnia .....................       .................................  ................................
                                                                                                                                               podpis matki                                                          podpis ojca                  

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym 
w Garbatce-Letnisko .
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu.................... 20...... r.
a) zakwalifikowała dziecko do przedszkola  od dnia ................  20..... r.

b) nie zakwalifikowała dziecka   z powodu ................................

 Garbatka-Letnisko  dnia ......................

        Podpis przewodniczącego Komisji                              Podpisy członków Komisji


