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Karta Zgłoszenia Dziecka 

do Samorządowego Przedszkola nr ………… 

w ………………….. 

DANE  DZIECKA 

1. Imię i nazwisko ..................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ....................................................................................... 

3. PESEL  

 

4. Adres zameldowania dziecka ............................................................................................................................... 

5. Adres zamieszkania dziecka (wpisać gdy adres jest inny niż zameldowania) ..................................................... 

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

6. Dziecko rodzica / opiekuna prawnego samotnie je wychowującego TAK / NIE 

7. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ................ do godz. ............................................... 

8. Rodzeństwo (imię/rok urodzenia): ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

DANE  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 MATKA / OPIEKUNKA PRAWNA OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY 

1. Imię i nazwisko ...................................................... ........................................................ 

2. PESEL ...................................................... ........................................................ 

3. Adres zameldowania ...................................................... ........................................................ 

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

4. Adres zamieszkania (zgodny z adresem zgłoszonym we właściwym urzędzie skarbowym) 

miejscowość ...................................................... ........................................................ 

ulica, nr domu ...................................................... ........................................................ 

Urząd Skarbowy w  ...................................................... ........................................................ 

5. Zawód wykonywany ...................................................... ........................................................ 

6. Miejsce pracy ...................................................... ........................................................ 

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

7. Nr telefonu do sekretariatu/biura pracodawcy 

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

8. Dane kontaktowe: 

tel. praca ...................................................... ........................................................ 

tel. domowy ...................................................... ........................................................ 

tel. komórkowy ...................................................... ........................................................ 

adres e-mail: ...................................................... ........................................................ 

9. Czy rodzice/opiekunowie prawni przebywają na urlopie wychowawczym? 

 TAK / NIE  TAK / NIE 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu matki / opiekunki prawnej dziecka do wglądu. 

2. Zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu ojca / opiekuna prawnego dziecka do wglądu. 
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OŚWIADCZENIA  RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

1. Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 §1 

Kodeksu karnego ("Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3"), oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926 ze zm.), oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych i danych 

dziecka w sprawach związanych z działalnością przedszkolną. Zostałam(em) pouczona(y) o prawie wglądu 

do ww. danych oraz do ich zmiany. 

3. Oświadczam, że zapoznałam(em) się ze wzorem umowy o świadczenie usług przedszkolnych 

i zobowiązuję się do jej podpisania. 

4. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do: 

a) przestrzegania postanowień statutu przedszkola (niedostosowanie się do ustaleń statutu może 

spowodować skreślenie dziecka z listy); 

b) regularnego uiszczania należnych opłat z tytułu: 

 za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola w zakresie 

przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, według zasad 

i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie, w terminie ustalonym przez 

dyrektora przedszkola (usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brwinów 

w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie 

w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie od godz. 8°° do godz. 13°° w dniach pracy przedszkola); 

 kosztów wyżywienia dziecka ustalonych przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem 

prowadzącym; 

 innych zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na prośbę rodziców (opiekunów 

prawnych) dzieci; 

c) przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka; 

d) aktualizacji wszelkich danych zawartych w Karcie Zgłoszenia Dziecka. 

 

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

         Miejscowość i data Czytelny podpis matki / opiekunki prawnej 

 

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

          Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu .........................................................................................................  

1. Zakwalifikowała w/w dziecko do tutejszego przedszkola: TAK / NIE 

2. Skierowała dziecko do Samorządowego Przedszkola nr ........ w ........................................................................ 

3. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu .............................................................................................................. 

 

           Podpisy Członków Komisji:                                              Podpis Przewodniczącego Komisji: 


