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KARTA ZAPISU DZIECKA DO  PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNEGO „PODWODNA KRAINA” 

na rok szkolny …………………………..  do filii przy ul. ……………………………………………………………………. 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola od dnia ………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Imiona  i nazwisko dziecka 

 
Data i miejsce urodzenia dziecka 

 
Numer PESEL dziecka 

 
Adres zamieszkania 

Dane dotyczące Rodziców lub Opiekunów prawnych 
Matka (lub opiekun prawny) 

 
Imię i nazwisko 

 
Adres zamieszkania 

 
e-mail 

 
Telefon komórkowy 

 
Miejsce pracy 

Ojciec (lub opiekun prawny) 

 
Imię i nazwisko 
 

 
Adres zamieszkania 
 

 
e-mail 

 
Telefon komórkowy 

 

miejsce pracy 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIACKA 

 
 Czas przebywania dziecka w przedszkolu (proszę podać orientacyjne godziny) …………………………………. 
 Czy dziecko w przedszkolu będzie spożywało posiłki?   Tak  /  Nie  

Jeśli tak     - jakie?                                         śniadanie, obiad, podwieczorek (proszę podkreślić) 
 Czy dziecko uczęszczało do przedszkola?                         Tak  /  Nie 

Jeśli tak      - jak długo? .............. 
                    - jak to znosiło?                                   bez problemu  /  chodziło niechętnie 
 

 Czy potrafi samodzielnie               - ubrać się?                      Tak  /  Nie  /  Z pomocą dorosłego  
- skorzystać z toalety?    Tak  /  Nie  /  Z pomocą dorosłego 
- zjeść posiłek?                 Tak  /  Nie  /  Z pomocą dorosłego     

 Co robi najchętniej (ulubione czynności, zabawy itp. ) 
………………………………………………………………................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Inne informacje o dziecku (proszę wymienić wszystko, co jest istotne dla dobrego samopoczucia dziecka i opieki 
nad nim)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 Dodatkowe ważne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie 
pokarmowe, inne alergie, dieta itp. ………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pouczenia: 
Powyższe dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych) są zebrane w celu zapisania dziecka do 
przedszkola i szybkiego kontaktu z rodzicami w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane osobowe 
są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (.Dz.U. 2018 
poz.1000 ) i są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy. Rodzicom 
(opiekunom prawnym) przysługuje prawo wglądu do zbieranych oraz uzupełniania i uaktualniania w razie stwierdzenia, że dane te 
są niekompletne lub nieaktualne. 
Gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy. Niniejsza karta zgłoszenia nie jest umową. 
 

OŚWIADCZENIA 
Oświadczam, iż dane w niniejszej Karcie Zapisu Dziecka są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do informowania 
Dyrektora Przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie zaniechania 
tego obowiązku. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego dziecka, 
członków mojej rodziny i osób upoważnionych do odbioru dziecka, a także ich wykorzystywanie w celach związanych z 
przyjęciem i pobytem dziecka w przedszkolu. 
 
Zobowiązuję się do: 
- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka; 
- regularnego uiszczania w wyznaczonych terminach należytych opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola; 
- zapoznania się ze statutem przedszkola Podwodna Kraina; 
- wpłaty wpisowego w kwocie 300 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy , na nr konta   
   bankowego podany przez Dyrektora przedszkola „Podwodna Kraina” 
 

……………………………………………………………                                ……………………………………………………………….. 
  Podpis matki dziecka (opiekuna prawnego)                                                 Podpis ojca dziecka (opiekuna prawnego) 


