
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ODDDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ SPSK IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO  
 

 

1. Dane dziecka:  

Imię i nazwisko dziecka.................................................................................................. 

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym).................................................................... 

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

Adres zameldowania ( z kodem pocztowym)................................................................. 

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

Data i miejsce urodzenia dziecka.................................................................................... 

Numer PESEL dziecka.................................................................................................... 

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

 

2.  Dane rodziców/ opiekunów dziecka: 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów......................................................................... 

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

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów...................................................................... 

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

 

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu: 

Matka/opiekunka dziecka................................................................................................ 

oświadczam, że pracuję w ….......................................................................................... 

w godzinach.......................................................na stanowisku.......................................  

tel. kontaktowy................................................................................................................ 

e-mail......................................................................................................................... ...... 

Ociec/opiekun dziecka..................................................................................................... 

oświadczam, że pracuję w ….......................................................................................... 

w godzinach..............................................................na stanowisku................................ 

tel. kontaktowy.............................................................................................................. .. 

e-mail............................................................................................................................... 



 4. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie  

Czy w rozwoju dziecka występują/występowały jakieś nieprawidłowości ? TAK/NIE 

Jeśli tak, to jakie ?............................................................................................................ 

Czy dziecko jest uczulone? TAK/NIE 

Jeśli tak, to na co.......................................................................................................... .... 

Stopień samodzielności/samoobsługi dziecka (ubieranie, jedzenie, 

toaleta)..................................................................................................................... ........

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

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

Inne istotne informacje dotyczące rozwoju dziecka (nawyki, zachowania na które 

należy zwrócić uwagę).................................................................................................... 

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

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

Zainteresowania dziecka.................................................................................................. 

Lista osób mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym................................... 

w tym dzieci................................................................................................................. .... 

Oczekiwania rodziców..................................................................................................... 

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

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

 

5. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu: 

Oświadczamy, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w roku szkolnym 

2021/2022 a jednocześnie zobowiązuje się do:  

-dokonania wpłaty na cele statutowe szkoły ustalonej przez dyrektora szkoły; 

-regularnego ponoszenia kosztów posiłków zgodnie z aktualnymi regulacjami 

obowiązującymi; 

-przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą 

upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku opiekę i bezpieczeństwo; 

-przeprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka; 

uczestniczenia w zebraniach rodziców; 



-powiadamiania wychowawcy o rezygnacji z przedszkola z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem; 

-podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych powyżej 

informacjach.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA  

I JEGO RODZICÓW 

 

Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 1 września 2017 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i  placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji 

(Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664)  są zebrane w celu szybkiego kontaktu w 

nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione 

tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.  

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

Miejscowość i data.......................................................................................................... 

Podpis czytelny: matki..............................................ojca................................................ 

 

 

UPOWAŻNIAM DO ODEBRANIA Z PRZEDSZKOLA MOJEGO DZIECKA 

NASTĘPUJĄCE OSOSBY: 

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

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

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

 

 


