
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

BAJKOWA KRAINA  W STRACHOCINIE 

Strachocin 9F, 73-110 Stargard Szczeciński 

 
Zapisy trwają przez cały rok ! 

 
 
Kartę wypełniają rodzice lub uprawnieni do tego opiekunowie. 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Punktu Przedszkolnego od dnia………………………... 
 
 

I  DANE DZIECKA 

 
Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

 

PESEL.................................................................................................................................. 

 

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................. 

 

Adres zameldowania........................................................................................................... .. 

 

Adres zamieszkania............................................................................................................... 

 

Obywatelstwo (jeżeli inne niż polskie)....................................................................................... .. 

 
Rodzeństwo……………………………………………………………………………………... 

 
 

II  DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Mama 

 
Imię i nazwisko......................................................................................................................... 

 

Adres zameldowania ............................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania (do korespondencji) ................................................................................ 

 

Telefon….................................................................................................................................. 

 

e-mail......................................................................................................................................... 

 

Tata 

 
Imię i nazwisko......................................................................................................................... 



 

Adres zameldowania .......................................................................................................... ..... 

 

Adres zamieszkania (do korespondencji) ................................................................................ 

 

Telefon….................................................................................................................................... 

 

e-mail.......................................................................................................................................... 

 

Telefony dodatkowe w celu uzyskania kontaktów z rodzicem lub prawnym opiekunem  
 
( Babcia, Dziadek, Ciocia, inne)………………………………………………………………...... 

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

……………………………………………………………………………………………………. 
 
III. WAŻNE  INFORMACJE  O  DZIECKU 

Np. stałe choroby, alergie, wady rozwojowe, diety, potrzeby specjalne itp. 

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

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

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

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

IV. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO (OSOBA   

UPOWAŻNIONA MUSI BYĆ PEŁNOLETNIA) 

 

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w punkcie przedszkolnym, może ono być 

odebrane z punktu przedszkolnego wyłącznie przez Rodziców lub prawnych opiekunów lub osobę 

upoważnioną w niniejszej karcie. 

Punkt przedszkolny zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przez rodzica 

tożsamości osób dokonujących odbioru dziecka. 
 
Oświadczam, że upoważniam niżej wymienione osoby do odbierania mojego dziecka                     

z punktu przedszkolnego: 

 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Numer dowodu  

osobistego 

Numer telefonu Dokładny adres 

zamieszkania 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Oświadczam, że w przypadku odbioru mojego dziecka przez wyżej wymienione osoby przyjmuję 



na siebie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.    
 

V. ZAJĘCIA DODATKOWE (płatne przez rodziców- koszt miesięczny zajęcia ok. 20 PLN) 

 

Właściwą informację zaznaczyć krzyżykiem Tak Nie  

Język angielski   

Język niemiecki   

Gimnastyka korekcyjna   

Taniec    

Inne (jakie?)   

 
Zobowiązuję się do regularnego i terminowego pokrywania kosztów wymienionych zajęć oraz 

przyjmuję do wiadomości, że opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka na 

zajęciach. 

 
VI. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych  

i ewidencyjnych związanych z realizacją zadań statutowych punktu przedszkolnego oraz przeprowadzoną rekrutacją  

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926 z późn. 

zm.)           
Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania 

czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w 

Karcie zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z 

przepisami prawa.  

 

 
Oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych dziecka 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjścia dziecka poza teren placówki w ramach realizacji podstawy programowej 

oraz zajęć organizowanych na wniosek rodziców. 
 

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

                                                                                       Data 

 

 

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

                                                                                                                                               

podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki) 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych               

(Dz. U. Nr 90 z 2006r., poz.631 ze zm.) wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach 

(prasa, telewizja, Internet) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją działalności punktu przedszkolnego. 

Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego. 
 
 
 

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

                                                                                       Data 

 

 

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

                                                                                                                                               

podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki) 



 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art.233§1 k.k. oświadczam, że przedłożone przeze mnie                  
w niniejszej Karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto zobowiązuję się do regularnego wnoszenia 

opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez punkt przedszkolny.  
 

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

                                                                                       Data 

 

 

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

                                                                                                                                               

podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki) 

 

 

 

 

 

 

 

Strachocin, dnia…………………………. 

                                                                 
 

                                         Czytelny podpis rodziców (opiekunów) 

 
1. …………………………………….. 

 
2. ……………………………………. 

 
 
 
 


