
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA   

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W  MRĄGOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

Imię i nazwisko dziecka...........................................................................................................    

Pesel dziecka..................................... Miejsce i data urodzenia.............................................. 

Adres zamieszkania dziecka.................................................................................................... 

Dziecko uczęszczało będzie  do przedszkola od dnia ............................................................ 

od godz....................do godz....................., na ........ posiłki dziennie.   

 
I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 MATKA OJCIEC 

 

Nazwisko i imię 

 

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

 

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

 

Rodzaj pracy: 

 

Stała/dorywcza/zasiłek) 

 

Stała/dorywcza/zasiłek) 

 

Wykonywany zawód  

 

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

. 

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

 

Nazwa zakładu pracy i nr tel.    .........................................................      ........................................................   

                                                                                                                   

                                    (pieczęć zakładu pracy )    (pieczęć zakładu pracy) 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW: ................................................................................................. 

 

RODZEŃSTWO: (podać imiona i rok urodzenia) 

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

RODZINA: pełna/niepełna) 

 

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:   

 

matka.....................................................................ojciec …………………....................................................  

 

upoważniona osoba  - nazwisko i imię, tel. .................................................................................................... 

 
II. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 podpisania umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola do dnia 28 sierpnia 2014 r.  

 respektowania warunków umowy  

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych informacjach 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną 

nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo  

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 



 

III, WYRAŻAM ZGODĘ NA: 

 prowadzenie i dokumentowanie obserwacji i diagnozy dziecka, jego osiągnięć edukacyjnych 

 stosowanie wybranych przez radę pedagogiczną rodzajów terapii pedagogicznej   

 udział mojego dziecka w wycieczkach, konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych 

 wykonywanie zdjęć przez przedszkole i umieszczenie wizerunku dziecka na stronie przedszkola 

http://www.stokrotka.mragowo.pl 
 

IV. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:  

- stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, ..................................................................................................... 

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

- zainteresowania, problemy wychowawcze.................................................................................................... 

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

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

PYTANIA DLA RODZICÓW DZIECKA PRZYCHODZĄCEGO PO RAZ PIERWSZY DO 

PRZEDSZKOLA:  

-czy dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola lub żłobka ………………………………………………. 

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

- czy dziecko umie samodzielnie załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne (czy nosi pampersa) ……………… 

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

- czy dziecko je wszystkie potrawy, produkty (jakich potraw nie może jeść) 

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

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

- inne informacje o dziecku, które chcieliby Państwo nam przekazać: 

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

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

 

V. PROPOZYCJE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA 

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

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

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003) oraz zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 153, poz.1271, z 

2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 33, poz. 285) wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w celach statystycznych oraz w sprawach zwią-

zanych z działalnością dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą przedszkola. 

Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my) odpowiedzialności karnej w przypadku poda-

nia nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie  informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zebrane dane 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: ............................................... ojca: .......................................................................... 

 

) niepotrzebne skreślić 

 

VII. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ....................................2014 r.  

 1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola Publicznego Nr 1 ”Stokrotka” w Mrągowie. 

od dnia ....................................2014 r.  na ........... godzin i 3 posiłki dziennie  

 2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu .................................................................................................... 

. 

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

             (podpisy członków Komisji)                                           (podpis przewodniczącego Komisji)  

http://www.stokrotka.mragowo.pl/

