
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

do oddziału przedszkolnego przy NSP w Anielinach 
 

 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

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

2. Nr PESEL ........................................... Data i miejsce urodzenia ..................................................... 

3. Adres zamieszkania (z kodem) ............................................................................ tel. ...................... 

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

5. Szkołą obwodową dla dziecka jest: .................................................................................................. 

                                (nr i adres szkoły podstawowej) 

II INFORMACJE O RODZINIE 

1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów 

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko   

Miejsce pracy, telefon   

Godziny pracy   

Telefon kontaktowy   

 

2. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki: 

 
Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr telefonu 

   

   

   

 
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili 

odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.                                                                      
           

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

                                                                                                                                     podpisy rodziców 

 

 

III INFORMACJE  DODATKOWE 
1. Informacje o dziecku: 

   

   a) dziecko rodzica / opiekuna * samotnie je wychowującego    TAK / NIE 

   b) dziecko rodzica / opiekuna * niepełnosprawnego                  TAK / NIE 

   c) dziecko w rodzinie zastępczej                                                 TAK / NIE 

   d) orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej             TAK / NIE 

       (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) 

   e) rodzeństwo (rok urodzenia) ........................................................................................................................................... 

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

 
2. Stałe choroby dziecka, wady rozwojowe, alergie itp.: 
............................................................................................................................................................................................. 

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

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



 

3. Wyrażamy zgodę na uczęszczanie dziecka na zajęcia religii organizowane w oddziale przedszkolnym 

(proszę zaznaczyć właściwe)     TAK / NIE 

 
IV  ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA  

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 

I. podawania do wiadomości wychowawcy wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 

II. regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie  

III. przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego 

upoważnioną  

IV. przyprowadzania do oddziału zdrowego dziecka 

V. uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

Wyrażamy zgodę na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie. 

 

 ..................................................  ......................................................... …........................................ 
                           (miejscowość, data)                                       (czytelny podpis matki)                                                       (czytelny podpis ojca) 

                                                                                                            

 
Oświadczenie 

• wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 09.08.1997r. Dz. U. nr 133, poz 883), 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                              (Podpisy rodziców) 

•  wyrażam zgodę / nie wyrażam*  zgody na upublicznianie wizerunku  mojego syna/córki oraz mojego  

na stronie internetowej Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach w celu dokumentowania 

działań szkoły. Ponadto zgadzam się na ich udostępnianie innym rodzicom oraz przyjmuję do 

wiadomości, że wizerunek mojego dziecka wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie na potrzeby 

szkoły i realizowanych projektów.  

                                                                                         …………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                              (Podpisy rodziców) 

• Wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka przez logopedę – badanie mowy, słuchu i wzroku /dotyczy 

dzieci 5,6 letnich/ . 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                              (Podpisy rodziców) 

• Wyrażam zgodę na badanie wzrostu, wagi i wzroku przez pielęgniarkę szkolną  oraz udostępnianie 

danych osobowych mojego dziecka w celu założenia „Karty zdrowia” /dotyczy dzieci 5,6 letnich/. 

• Wyrażam zgodę na przegląd czystości głowy przez pielęgniarkę w przedszkolu w celu 

wyeliminowania zarażeń wszawicą 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                           (Podpisy rodziców) 

POUCZENIE 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jestem świadomy możliwości wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz upubliczniania wizerunku mojego dziecka i mojego na podstawie art. 17 w/w rozporządzenia.  

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                           (Podpisy rodziców) 

 


	5. Szkołą obwodową dla dziecka jest: ..................................................................................................

