
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

PUBLICZNEGO ZGR. SIÓSTR FR. RODZINY MARYI 

W RZESZOWIE / OSIEDLE BUDZIWÓJ 
 

Imiona i nazwisko dziecka……………………………………………………….. 

PESEL……….................................................. 

Adres zameldowania (z kodem)………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………… 
    (wpisać jeżeli inny niż zameldowania) 
 

Data urodzenia………………………. miejsce urodzenia ………………………. 

Wstępna deklaracja godzin pobytu dziecka w przedszkolu: od….…… do…….... 

Telefon domowy:………………………………… 

 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
MATKA / OPIEKUNKA PRAWNA* OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY* 

Imię:   

Nazwisko:   

Tel. komórkowy:   

Nazwa zakładu pracy: 
 

 

 

 

  

Wykonywany zawód:   

Godziny pracy:   

Tel. do zakładu pracy:   

 

Jeden nr telefonu komórkowego oraz e-mail do otrzymywania informacji: 
 

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

II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY: 

RODZINA: pełna / niepełna* 

RODZEŃSTWO ( podać imiona i rok urodzenia) 

………………………………………………………………………………….. 

 
III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 

Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie (na co?), diety pokarmowe. 

itp…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………. 

 



IV. ZOBOWIĄZUJĘ 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, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

(zgodnie ze Statutem przedszkola) 

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za tygodniowym wyprze-

dzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 

 
V. OŚWIADCZAMY, ŻE BĘDZIEMY OSOBIŚCIE ODBIERAĆ WŁASNE 

DZIECKO Z PRZEDSZKOLA. 
 JEDNOCZEŚNIE UPOWAŻNIAMY DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

NASTEPUJĄCE OSOBY: (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia) 
 

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

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

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

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

Świadomi odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczamy, że 

przedłożone przez nas w niniejszej karcie na str. 1 i 2  informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

Rzeszów, dnia:………………       ……………………….                ………………………… 
              podpis matki/opiekunki prawnej                     podpis ojca/opiekuna prawnego 

* (niepotrzebne skreślić) 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

I JEGO RODZINY 
 
 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i  pobytem w przed-

szkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka, przez Dyrektora 

Przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

Rozporządzeniem 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). 

 

Rzeszów, dnia:………………       ……………………….                ………………………… 
             podpis matki/opiekunki prawnej                     podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
VII. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

 
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………….. 

1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Przedszkola od 01.09….........r. 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu………………………………………………… 

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

 

 

 

      podpis przewodniczącego Komisji i członków 


