
 
 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „POZIOMKA” 
 

ul. Wileńska 28, 67-200 Głogów 
 

 

PRZED  WYPEŁNIENIEM  PRZECZYTAĆ  CAŁOŚĆ 
Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ROK SZKOLNY 20…./….. 

 
Proszę o przyjęcie dziecka …………………..………………………………………………… 

( imię i nazwisko ) 

ur. dnia ………………. w …..…………………PESEL dziecka …………………………….. 

 

1.  Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 
Dane osobowe rodziców: 

Imiona i nazwiska rodziców 

Matka ………………………………..……… Ojciec ….…………………………………….. 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………. 
( miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania ) 

Telefon domowy …………………………………………………   

Dodatkowe numery telefonów do wyłącznej dyspozycji przedszkola ………………...……… 

 

2.  Dane o zatrudnieniu rodziców ( opiekunów )  

Matka dziecka pracuje w ………..………………………………………………………………. 
( miejsce pracy ) 

Telefon służbowy ………………..……………………………………………………… 

Ojciec dziecka pracuje w ………..……………………………………………………………… 

( miejsce pracy ) 

Telefon służbowy ………………………………………………………………………………. 

 

3.  Inne upoważnione osoby do odbierania dziecka 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
( stopień pokrewieństwa i inne ważne informacje ) 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
( stopień pokrewieństwa i inne ważne informacje ) 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
( stopień pokrewieństwa i inne ważne informacje ) 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
( stopień pokrewieństwa i inne ważne informacje )  

  



 
 
 

4. Inne informacje o dziecku ( alergie, choroby, itp. ) 

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

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

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

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

 

5. Oświadczenia rodziców ( opiekunów ) 

1) Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych 

osobowych moich, mojego dziecka oraz osób trzecich w celu realizowania umowy 

zawartej z przedszkolem i zobowiązuję się do poinformowania tych osób o tym, że 

przedszkole dane te będzie przetwarzać. 

3) Zobowiązuję się do regularnego uiszczania, zgodnie z zawartą umową, zależnej ode 

mnie opłaty z tytułu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. 

4) Wyrażam (nie wyrażam)* zgodę na badane logopedyczne mojego dziecka . 

5) Wyrażam (nie wyrażam)* zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach języka 

angielskiego, języka hiszpańskiego, zajęciach ruchowo – gimnastycznych oraz 

rytmicznych. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Głogów, dnia ……………………….….                                 ……………………………………… 
(podpis rodziców/opiekunów) 

 


