
KARTA ZAPISU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W CHAŁUPKACH 

DĘBNIAŃSKICH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona  

Nazwisko  

Miejsce urodzenia  

 

PESEL 

 

 
 

ur. 

         data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 

 –  –  
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Miejscowość  Miejscowość  

Ulica  Ulica  

Nr domu/ mieszkania  Nr domu/ mieszkania  

Gmina  Gmina  

Kod pocztowy  Kod pocztowy  

Województwo  Województwo  

Powiat  Powiat  
 

POBYT W PRZEDSZKOLU 
Pobyt w przedszkolu 5 godz. 9 godz. 

  3 godz. 4 godz. 

 

DANE OSOBOWE 
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 DANE OSOBOWE 
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Imię  

Nazwisko  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość  Miejscowość  

Ulica  Ulica  

Nr domu/ mieszkania  Nr domu/ mieszkania  

Gmina  Gmina  

Kod pocztowy  Kod pocztowy  

Województwo  Województwo  

Powiat  Powiat  

Telefon  Telefon  

 

ZATRUDNIENIE RODZICÓW (niepotrzebne skreślić) 

Matki/ prawnego opiekuna TAK 

Nazwa i adres zakładu pracy 
 
 NIE 

Ojca/ prawnego opiekuna TAK 

Nazwa i adres zakładu pracy 
 
 NIE 



Oświadczenie rodziców 
(niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że: 

1. Warunki lokalowe i sposób pracy przedszkola są mi znane i akceptuję je. 

2. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne upoważnienie  

dla osób, które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola. 

3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział dziecka w wycieczkach organizowanych przez przedszkole. 

4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach religii. 

5. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 
(stan zdrowia, ewentualne potrzeby itp.) 

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

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

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

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

6. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora szkoły – w celach 
związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu  danych osobowych oraz zdjęć  
z wizerunkiem mojego dziecka i naszych oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie  
z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: 
(  Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
 
 
   ………………………………..                                                                                   …..………………………………………. 
     miejscowość i data                                                                               podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 
 

Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania  
i odbioru dziecka z przedszkola   

(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie) 

 
 

 Ja ................................................................... legitymujący się dowodem osobistym o numerze……………… 
                             ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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.   

                                                                            
  
 
                                                                                                        ............................................................ 
                                                                                                     (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 


