
 

KARTA ZAPISU DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALOWEJ 

 

 Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………………………………………… 

       (imię i nazwisko) 

urodzonego ………………………………………… w …………………………………………………………………. 

        (data urodzenia)                 (miejsce urodzenia) 

 

do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

 w Kowalowej od 1 września 2019 r. 

1. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA I JEGO RODZINY 

 Dane osobowe dziecka: 

 

               PESEL 

Adres zamieszkania                                    ……………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………. 

Adres zameldowania                 ……………………………………………………………………………………………..       

 

 

 

              

 Dane o rodzicach/ opiekunach prawnych dziecka: 
 

2. POZOSTAŁE INFORMACJE O DZIECKU 



1. Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu? (jeśli tak, to proszę podać rodzaj choroby i 

sposób leczenia) 

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

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

2. Przebyte choroby zakaźne oraz urazy lub kontuzje 

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

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

3. Czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone?  

(jeśli tak, to proszę podać rodzaje lub nazwy produktów) 

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

4. W jaki sposób dziecko najchętniej się bawi? 

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

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

 

5. Informacje o dziecku skierowane do wychowawcy, nauczycieli zajęć dodatkowych 

         (nawyki, zachowania, na które należy zwrócić szczególna uwagę, inne sugestie) 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Adres zameldowania 

(jeśli inny niż 

zamieszkania) 

  

Miejsce pracy   

Telefon kontaktowy  

 

 

 



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

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

3. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

(można wpisać tylko osoby pełnoletnie) 

Upoważniam następujące osoby do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola: 

L.p. 
Nazwisko i imię  

upoważnionej osoby 

Stopień 

pokrewieństwa 

Seria i numer 

dowodu osobistego 

    

    

    

    

 

4. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1) przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka; 

2) przekazywanie do wiadomości wychowawcy przedszkola wszelkich zmian w podanych 

wyżej informacjach; 

3) przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą do tego 

upoważnioną, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo; 

4) regularne przyprowadzanie dziecka do przedszkola w celu realizacji podstawy 

programowej; 

5) przestrzeganie postanowień statutu przedszkola; 

6) uczestnictwo w zebraniach dla rodziców; 

7) informowanie przedszkola o przebytych przez dziecko chorobach zakaźnych. 

 

5. INFORMACJE DODATKOWE (właściwe zakreśl) 

1. Dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola. 

 TAK NIE 



2. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas uroczystości, wycieczek 

i imprez przedszkolnych oraz na zamieszczanie jego wizerunku w gablocie i na stronie 

internetowej szkoły. 

 TAK NIE 

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach religii organizowanych w przedszkolu. 

 TAK NIE 

4. Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej. 

 TAK NIE 

5. Dziecko będzie korzystało z dowozu busem, ponieważ odległość szkoły od miejsca 

zamieszkania wynosi więcej niż 3 km. 

 TAK NIE 

6. Dziecko będzie korzystało z ciepłego posiłku w szkole. 

 TAK NIE 

6. INNE UWAGI RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

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

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

IV. OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku i załącznikach do wniosku o dziecku i jego rodzinie na potrzeby realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922). 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Przedszkole Publiczne w Kowalowej 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich 
danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6.06.1997r. - 
Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, że informacje podane w 

niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 
  …………………….…………………………………… 

                                                                                          podpis matki/ opiekuna 

…………………….…………………………………… 

Kowalowa, dnia ……………………………………      podpis ojca/ opiekuna 


