
  Rzeszów, dn.: …………….

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA

Proszę  o  przyjęcie  mojego  dziecka:  ……………………………………..................... 

do Niepublicznego Przedszkola PSOUU Koło w Rzeszowie, ul. E. Plater 7, 35-079 Rzeszów 

od dnia: …………………………

Dane dziecka

I. Dane osobowe dziecka

PESEL………………………………………………………

Nazwisko……………………………………………………

Imię………………………………………………………….

Drugie imię…………………………………………………..

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

Adres zamieszkania: ………………………………………….

Dane o rodzinie dziecka

II. Dane matki/prawnej opiekunki dziecka

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………….………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………..……………

Miejsce pracy……………………………………………………………………………….….

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………

III. Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….

Adres zamieszkania……………………………………………………………………

Miejsce pracy………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………
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IV. Informacje o dziecku:

1. Posiadane orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:  …………………………..

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

2. Czy dziecko pozostaje pod opieką poradni specjalistycznej, ośrodka specjalistycznego, 

lekarza specjalisty, itp.: …………………………………………………………………………

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

3. Czy dziecko posiada opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka: …………………

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

4. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności:……………………………………..

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

5. Szkołą rejonową dla dziecka jest  :…………………………………………………………... 

            (nazwa i adres szkoły, wypełniają rodzice dzieci siedmioletnich)  

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

6. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka      

w przedszkolu (stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Wyrażam/y  zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  i  wykorzystanie  w  celach  związanych 
z przyjęciem i pobytem oraz dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania 
placówki,  danych osobowych naszych i  dziecka oraz upoważnionych  do odbioru dziecka 
osób  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

……………………………. …………………………….

   (podpis matki/opiekuna prawnego)            (podpis ojca/opiekuna prawnego)
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Zobowiązanie dotyczące uiszczania opłaty za wyżywienie

Ja, niżej podpisany (-a) zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat 
związanych  z  korzystaniem  przez  moje  dziecko  z  wyżywienia  w  przedszkolu.

                                                             ………………………………………………………….
                                                                         (data i  podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE   RODZICÓW   W  PRZYPADKU   UPOWAŻNIENIA INNYCH 
OSÓB DO  PRZYPROWADZANIA I ODBIORU  DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA

Ja………………………………legitymujący  (-a)  się  dowodem  osobistym  
o numerze………………………………………………… upoważniam do przyprowadzania  
i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby :

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego

1

2

3

4

3



Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej do spraw przyjęć dzieci 
do przedszkola.

Decyzją z dnia…………………… dziecko…………………………………. zostało:

a) Zakwalifikowane do przedszkola

b) Nie zostało zakwalifikowane do przedszkola

                                                        ……………………………………….
                                   ( Dyrektor Przedszkola-

                                                                         Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej)
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