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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do oddziału przedszkolnego 

grupy trzy-, czterolatków/pięcio-,sześciolatków* 

 w Szkole Podstawowej w Pieszczu 

Pieszcz 46 

76-113 Postomino 

 

 

Nazwa przedszkola 

Adres przedszkola 

1 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Pieszcz 46; 76- 113 Postomino 

 

1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

 

DANE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zameldowania  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Adres zamieszkania  

 

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

imię 

nazwisko 

 
  

Adres zamieszkania 

 

kod pocztowy - 

poczta 

 
  

miejscowość 

 
  

nr domu 
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nr mieszkania 

 
  

telefon 

 
  

e-mail   

   

 

III. Inne informacje o dziecku: 

 

 Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej? 
............................................................................................................................................................... 

 

  Alergie? 

................................................................................................................................................................ 

 

  Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia?(cukrzyca, astma, inne, o których 
powinno wiedzieć przedszkole): 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

  Inne uwagi o dziecku: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

IV. Zobowiązujemy się do: 

 

· Zapoznania się ze statutem Szkoły Podstawowej w Pieszczu oraz przestrzegania jego postanowień; 

· Przekazywania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach; 

· Przyprowadzania do oddziału przedszkolnego tylko dziecka zdrowego; 

· Uczestniczenia w zebraniach przedszkolnych dla rodziców. 

· Powiadomienia szkoły w formie pisemnej z 1 miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec 

miesiąca o rezygnacji z przedszkola 

V. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu. 

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 

z posiłkiem, od dnia 1 września 2019 r. do 31.08.2020 r. i zobowiązujemy się do regularnego uiszczania 

składek-opłat za wyżywienie w wyznaczonym terminie (do 10 każdego miesiąca- płatne z góry) 

zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie. 

 

VI. Oświadczenie - upoważnienie do odbierania dziecka z przedszkola. 

Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne 

upoważnienie (Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola) dla osób, które poza nami będą 

mogły odebrać dziecko z przedszkola. 

 

Pieszcz, dnia______________ 2020 r. 
 

..........................................................                                             ........................................................ 

(podpis matki)                                                                                                          (podpis ojca) 

                                                       (lub podpisy opiekunów prawnych) 
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Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych  

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: 

Dz. U. 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Pieszczu z siedzibą w Pieszcz 46, 76-113 
Postomino, 

 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane 

wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z 

życiem punktu przedszkolnego . 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem 
podanym powyżej. 

 

Pieszcz, dnia______________ 2020 r. 

 

 

..........................................................                                              ........................................................ 

(podpis matki)                                                                                                          (podpis ojca) 

                                                               (lub podpisy opiekunów prawnych) 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ............................................................................... 

1. Zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego grupy trzy-, czterolatków/pięcio-,sześciolatków* 

 w Szkole Podstawowej w Pieszczu od 01.09.2020 r. 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

Podpis Przewodniczącego Komisji                                     Podpisy Członków Komisji 

1. .................................................................             1. ........................................................... 

2................................................................. 

3 . ................................................................ 

4. ............................................................. 

5. . ............................................................... 

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Stanowią materiał 

pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przedszkola. 
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