
KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
„WESOŁE PRZEDSZKOLAKI” SP. Z O.O. W JAWORZNIE 

NA ROK SZKOLNY ……………/………………
Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola „Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie od dnia 

……………………………………………………………………………….. r.
Dane osobowe dziecka
PESEL

 
 Imię i nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………
………………..
Data i miejsce  urodzenia 
…………………………………………………………………………………………………
…
Adres zamieszkania dziecka
Ulica ……………………………………………………………………. nr domu…………. nr 
lokalu ………………….
Kod pocztowy …………-……….. miejscowość 
…………………………………………………………………………
Adres zameldowania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania )
Ulica ……………………………………………………………………. nr domu…………. nr 
lokalu ………………….
Kod pocztowy …………-……….. miejscowość 
…………………………………………………………………………
Dane rodziców/ prawnych opiekunów:

matka ojciec
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Adres zameldowania
(jeżeli jest inny niż 
zamieszkania)
Miejsce pracy
(nazwa, adres)

Telefony kontaktowe
Prywatny
służbowy

Dodatkowe ważne informacje o dziecku( np. stałe choroby, wady rozwojowe, dieta, alergie, 
zalecenia lekarskie itp.)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do celów 
związanych z realizacja zadań statutowych Przedszkola „Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami).
Zobowiązuje się do:

1) Niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o jakiejkolwiek zmianie 
danych zawartych w niniejszej karcie.

2)  Przyprowadzania i odbierania dziecka „do” i „z” przedszkola, tylko i wyłącznie 
przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka lub osobę pełnoletnią upoważnioną 
na piśmie w godzinach funkcjonowania przedszkola.

3) Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
4) Regularnego uiszczania opłat za przedszkole, w terminie określonym w umowie 

w sprawie  odpłatności za przedszkole.
Oświadczam, ze wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe.
Jaworzno, dnia ……………………………………….. r.

Podpis matki(prawnej opiekunki) Podpis ojca(prawnego opiekuna)

Kartę złożono w dniu ………………………………………………….. r.
Potwierdzam dane osobowe matki/ojca(prawnego opiekuna) dziecka zawarte w niniejszej 
karcie w oparciu o dowód osobisty seria……………………. Nr …………………….

 
…………………………………………………………..

( podpis dyrektora przedszkola lub osoby                 
upoważnionej do odbioru karty)


