
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WIDZI MI SIE w SIEDLCACH 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Sie” w Siedlcach w roku 

szkolnym 2019/2020 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL            

 

1. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica   Nr domu  

 

2. ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (wypełniamy jeżeli adres jest inny niż zamieszkania) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica   Nr domu  

 

3. ADRES I NUMER SZKOŁY REJONOWEJ DZIECKA (wypełniają rodzice dzieci 5, 6 letnich) 

 

 

4. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH (niepotrzebne skreślić) 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Nazwisko   

Imię   

PESEL   

Adres zamieszkania   

Miejsce pracy   

 

 

 

5. DANE KONTAKTOWE (niepotrzebne skreślić) 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Telefon komórkowy   

Telefon domowy   



 

 

Telefon zakładu pracy   

Adres mailowy   

 

6. DODATKOWE DOKUMENTY 

Do deklaracji dołączam dokumenty dotyczące dodatkowych informacji o dziecku ( np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

tak  nie  

 

Jakie: …………………………………………………………………………………. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2016 r. poz. 1137) 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zobowiązuję się do: 
a) podawania do wiadomości przedszkola zmian w przedłożonych wyżej informacjach,  
b) zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Przedszkola,  
c) regularnego uiszczania należnych opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 
d) przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 
e) przyprowadzania i odbierana dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę  upoważnioną  
do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 
f) uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na stronie internetowej, na 
portalu społecznościowym Facebook przedszkola, w telewizji i prasie lokalnej  (niepotrzebne skreślić). 

Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania i uaktualniania w razie stwierdzenia, 

że dane te są niekompletne lub nieaktualne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do celów związanych z rekrutacją i realizacją zadań 

statutowych przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Siedlce, dnia …………………………… 

                                                                                                                                                                               

………………………………………..                                                                                    ………………………………………….. 
  Podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                                 Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


