
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MALI ODKRYWCY  

NA ROK SZKOLNY _______/_______

Nasze placówki:

Imię i nazwisko dziecka___________________________________________wiek ___________________________________
Data urodzenia _____________________________miejsce _____________________ pesel___________________________
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu : od.______do_________na.________godzin dziennie.
Ilość posiłków : 1. śniadanie, 2. obiad, 3. pod wieczorek ______________________________________________________
Imiona i nazwiska rodziców _______________________________________________________________________________
Adres zamieszkania ______________________________________________________________________________________
Adres zameldowania _____________________________________________________________________________________
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: _______________________________________________
TELEFON DOMOWY_____________________________
ZAKŁAD PRACY:
• MATKI___________________________________________________ KOMÓRKA _____________________________
• OJCA____________________________________________________KOMÓRKA _____________________________
• E-MAIL_____________________________

DANE DOTYCZĄCE RODZINY:
RODZINA: pełna / niepełna

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, wady rozwojowe, alergie, itp.):
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZAM, że nie złożyłem(am) karty zgłoszenia w innym przedszkolu, a przedłożone w karcie informacje są 
zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis czytelny: maki _____________________   ojca__________________

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
• przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola
• podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
• regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do 
odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze Statutem przedszkola)

• przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
• uczestniczenia w zebraniach rodziców
• powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na 
koniec miesiąca.

Podpis czytelny: maki _____________________  

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY zgodnie z:
Zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ. U. Nr 23 p.225) 
są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko 
nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku i 
jego rodzinie wyrażam zgodę.

Data: ___________________                                                         Podpis czytelny: matki_________________________

UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA Z PRZEDSZKOLA MOJEGO DZIECKA 
NASTĘPUJĄCE OSOBY: 
1. __________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________

Podpis czytelny: maki _____________________   ojca__________________

ul. Kochanowskiego 17, 
22-400 Zamość
Klub malucha

Punkt przedszkolny

Majdan Wielki 143, 
22-440 Krasnobród

Żłobek 
Przedszkole 

Krzak 91, 
22-413 Nielisz 

Przedszkole 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

 

 

 

 

(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)  

 

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę  

na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 

 (imię i nazwisko dziecka) podczas 

(szkolnej imprezy / zimowiska / wyjazdu wakacyjnego / kolonii / pielgrzymki / inne 

) organizowanego przez  

oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć  na stronach internetowych, 

a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji (szkolnej imprezy / 

zimowiska / wyjazdu wakacyjnego / kolonii / pielgrzymki / inne 

).  

 

 

 

 

 (miejscowość, data)                                        (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Nasze placówki:


