
                                                                KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  „Misio”
ul. Kościelna 9, 62-650 Kłodawa

Szczegółowe informacje nt. wysokości opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu
regulować będzie umowa cywilno-prawna.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Karta przyjęcia karty zgłoszenia 
dziecka:
(wypełnia NP MISIO)

Pieczęć  Przedszkola:

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko 
 

Imię/imiona

Data urodzenia

Miejsce 
urodzenia

PESEL

DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW *
DANE MATKI/OPIEKUNKI* OJCA/OPIEKUNA*

Imię/imiona

Nazwisko
Adres 
zameldowania
(ulica, numer 
domu/mieszka
nia, kod oraz 
miejscowość)

Adres 
zamieszkania 
(jeśli jest inny niż 
zameldowania)

Telefony 
kontaktowe

 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

        „MISIO”



E-mail

Nazwa i adres 
zakładu pracy,
nr telefonu

POZOSTAŁE INFORMACJE
Rodzic/ opiekun samotnie wychowujący dziecko TAK* NIE*
**Dziecko posiada opinię Poradni   
Psychologiczno - 

Pedagogicznej
TAK* NIE*

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 
Zespół Orzekający

TAK* NIE*

Rodzic ma orzeczoną całkowitą niezdolność do 
pracy oraz niezdolność  do samodzielnej 
egzystencji

TAK* NIE*

Rodzic posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności 

TAK* NIE*

INFORMACJE ORGANIZACYJNE, WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZE 
Deklaruję całodzienny  pobyt dziecka w przedszkolu w 
godzinach: (podane godziny zobowiązują rodzica do ich
przestrzegania) 

od:

………………

do: 

…………….

ilość godz. 
ogółem:

Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków 
(właściwe zaznaczyć  x)
(Ś-śniadanie, O-obiad, P-podwieczorek)

Śniadanie Obiad Podwieczorek

Czy dziecko wykazuje szczególne zdolności, jeśli tak to w jakim kierunku?

Inne informacje o dziecku /nietolerowane potrawy, obawy, lęki itp.

DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA, OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
pracy przedszkola i zachowania bezpieczeństwa 
mojego dziecka.

TAK*/ NIE*

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 Podpisania  umowy  cywilnoprawnej  w  sprawie  korzystania  z  usług  przedszkola  w  wyznaczonym

terminie, podanym do informacji  na tablicy ogólnej dla rodziców - dwa egzemplarze umowy należy
pobrać w przedszkolu, wypełnić i dostarczyć do placówki w celu nadania numeru i podpisania przez
Dyrektora.  Jeden egzemplarz  zostanie zwrócony rodzicowi.  Niedostarczenie wypełnionych umów, w
podanym wyżej terminie, będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

 Przestrzegania zapisów umowy, szczególnie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 Przestrzegania postanowień Statutu przedszkola.
 Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie.
 Pokrywania kosztów zajęć dodatkowych, które wybiorę dla swojego dziecka.
 Uczestniczenia w zebraniach z rodzicami.
 Przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji fizycznej (zdrowego).
 Niezwłocznego informowania przedszkola, na piśmie o zmianach danych osobowych i adresowych.
 Pisemnego  informowania  przedszkola,  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu  wypowiedzenia  o



rezygnacji z miejsca w przedszkolu oraz o wszelkich zmianach dotyczących ilości godzin i posiłków, na
które dziecko uczęszcza
 

Oświadczam, że  informacje  przedstawione  w  niniejszej  KARCIE  ZGŁOSZENIA są  zgodne  ze  stanem
faktycznym.
Za podanie nieprawdziwych danych będą wyciągnięte konsekwencje,  włącznie ze skreśleniem dziecka z listy
przedszkolaków.
Przyjmuję  do  wiadomości,  że  Przedszkole  ma  prawo  weryfikowania  i  sprawdzania  podanych  w  KARCIE
informacji. 

Kłodawa, 
dnia…………………………...............................
.......

……………………………………………………………
……………………………

Czytelny podpis rodziców, opiekunów prawnych*


