
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ 
Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców              

(opiekunów) i dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub 

częściowym utrzymaniu tych rodziców .                                                                                                  
Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy lub właściwe urzędy. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA                                                                                            

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO                                                                         

„JARZĘBINKA” W CHOJNICACH 

www.jarzebinka.chojnice.pl 

Proszę o przyjęcie ............................................................................ ur. dn...........................                          
(imię i nazwisko dziecka) 

PESEL NR........................................................... 

do przedszkola na ..............godzin dziennie i ...................posiłki od dnia .......................r. 

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………… 

Adres zameldowania dziecka…………………………………………………………………….... 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) .......................................................................................     

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ......................................................... tel. .….............. 

Mieszkanie – liczba izb ........... ,w lokalu o powierzchni ............m 2 mieszka łącznie z 

dzieckiem ……… osób stanowiących jedną rodzinę, w tym ……….. dzieci. 

Matka dziecka (opiekunka) pracuje 

w ........................................................................................ .......................................... na 

stanowisku ........................................................ tel. ..................... w godzinach 

od ............................ do ....................................... 

....................................................... 
(pieczęć zakładu pracy) 

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje 

w ......................................................................................                 ...........................................na 

stanowisku ........................................................ tel......................    w godzinach 

od ............................ do ....................................... 

.............................................. 
(pieczęć zakładu pracy) 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie na str.1 i 2 informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym.                                                                                     

Podpis matki (opiekunki) ojca (opiekuna)                 
(niepotrzebne skreślić) 



Data .......................................................... 

II. Zobowiązanie rodziców (opiekunów dziecka): 

W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do: 

• Przestrzegania postanowień statutu i regulaminu  przedszkola. 

• Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach. 

• Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie( do 10 –ego 

każdego miesiąca) 

• Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, 

zgłoszoną nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

• Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

• Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

III. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu: 

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 
w godzinach…………………… i zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów 

żywienia oraz kosztów pobytu dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „JARZĘBINKA” zgodnie 

z aktualnym cennikiem. 

 

IV. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z Niepublicznego Przedszkola „JARZĘBINKA”    

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola „JARZĘBINKA” 

dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko 

z przedszkola. 

                                                                            

V. Oświadczenie 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zawartych 

w „Karcie zgłoszenia do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy 

i funkcjonowania placówki  Dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są 

zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO ( ochrona danych osobowych) 
Rozporządzenie 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( Dz. Urz. UE L 119, s.1 ) tzw. 

RODO. 

 

                                                                  

                                                                          Podpis matki (opiekunki) ojca (opiekuna)                
                                                                                                  (niepotrzebne skreślić) 
 

VI. Jakie są oczekiwania Państwa wobec 

przedszkola?....................................................................       ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………VII. Decyzja Komisji 

Kwalifikacyjnej(Dyrektora) przy Przedszkolu Niepublicznym “Jarzębinka” 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ............................ 2022r. 

a) zakwalifikowała dziecko ................................................................... od dnia ....................r. 

b) nie zakwalifikowała dziecka ............................................................... 

z powodu ..................................................................................................................................... 



Podpis przewodniczącego Komisji                                                   Podpisy członków komisji 

POZNAJEMY PRZYSZŁEGO PRZEDSZKOLAKA 

( karta informacyjna stanowi integralną część karty zgłoszenia do przedszkola) 

DANE DOTYCZĄCE ROZWOJU DZIECKA 

1. Czy dziecko urodziło się zdrowe?                    TAK                 NIE 

2. Czy dziecko jest prawo czy leworęczne? ……………………………………… 

3. W jakim wieku zaczęło mówić proste słowa? …………………………………. 

4. Czy aktualnie mówi prostymi zdaniami?               TAK                 NIE 

5. Czy dziecko jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych 

   Jedzenie                                           TAK                 NIE 

   Korzystanie z toalety                       TAK                 NIE 

6. Czy często choruje?                        TAK                 NIE 

7. Jeżeli tak to na jakie choroby?........................................................................... 

8. Jakie choroby zakaźne przebyło dziecko?.......................................................... 

9. Czy dziecko jest alergikiem?             TAK                 NIE 

10. Jeżeli tak , to na co jest uczulone?...................................................................... 

      ………………………………………………………………………………… 

11. Czy w rozwoju dziecka występowały/występują zaburzenia lub nieprawidłowości?  TAK   NIE      

12. Jeżeli tak to jakie?.......................................................................................................................... 

      Kiedy i przez kogo została postawiona diagnoza?........................................................................ 

13. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną?             TAK                 NIE 

       Od kiedy?  …………………………… 

       Jacy specjaliści opiekują się dzieckiem?...................................................................................... 

       Które z zaleceń specjalistów powinny być realizowane w przedszkolu? ………......................... 

        …………………………………………………………………………………………………… 

14. Jakie są zainteresowania i uzdolnienia dziecka?.............................................................................. 

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

15. Inne istotne informacje o dziecku…………………………………………………………………. 

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

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 



                                                                            Podpis matki (opiekunki) ojca (opiekuna)                

                                                                                                  (niepotrzebne skreślić) 

 


