
KARTA ZAPISU DZIECKA DO 

 NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  MAŁEGO ODKRYWCY 

   42-224 Częstochowa, ul. Gajcego 2 

  

Wniosek złożono dnia (miejscowość/data) : 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

PESEL: Imię: Nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia: 

 

1. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 

Ul. Numer domu: Numer lokalu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

 

2. ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA - (wskazać jeśli adres zameldowania jest inny niż zamieszkania) 

 

Ul. Numer domu: Numer lokalu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

 
 

3. DANE MATKI /  

(PRAWNEGO OPIEKUNA) 

4. DANE OJCA /  

(PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Imię:  Imię:  

Nazwisko:  Nazwisko:  

Adres zamieszkania: 

 

Adres zamieszkania: 

Tel. kontaktowe: 

 

Tel. kontaktowe: 

Nr i seria dowodu osobistego: Nr i seria dowodu osobistego: 

e-mail: e-mail 

 

 

 



II POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
 

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

2. Ilość dni dziecka w przedszkolu:…………………………………………………... 

3. Inne uwagi rodzica / opiekuna o dziecku: 

a) stan zdrowia: 

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

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

b) alergie: 

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

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

c) diety zdrowotne: 

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

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

d) przebyte choroby zakaźne, zabiegi, kontuzje 

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

4. Zobowiązania rodzica / opiekuna: 

1. Podawanie do wiadomości przedszkola zmian w podanych wyżej informacjach. 

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą wskazaną do 

odbierania. 

3. Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka . 

4. Terminowe dokonywanie wpłat za przedszkole. 

 

III OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam, że dane 

przedstawione w ankiecie są prawdziwe. 

2. Wyrażam zgodę ( Nie wyrażam zgody) na wykorzystywanie zdjęć dziecka z 

prowadzonych w przedszkolu zajęć, imprez i uroczystości przedszkolnych i 

umieszczanie ich na stronie internetowej oraz facebooku promującej placówkę. * 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie do celów 

naukowo- badawczych oraz edukacyjnych, związanych z realizacją zadań statutowych 

przedszkola oraz przeprowadzoną rekrutacją przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz. 926 z późn. 

zm.) 



 

IV UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA: 

 

Upoważniam do odbioru z przedszkola i powierzam odpowiedzialność za moje 

dziecko następującym osobom: 

Imię i nazwisko 
Seria i nr dowodu 

osobistego 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Data zgłoszenia: 
(dzień - miesiąc - rok) 

Podpis matki /  

prawnego opiekunka 

Podpis ojca / opiekuna 

 

 

* Proszę skreślić niewłaściwą odpowiedź. 

 


