
ul. Lecha Kaczyńskiego 6,  21-560 Międzyrzec Podlaski 
tel. 570 004 632, e-mail: akademia.mp@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Proszę o przyjęcie do przedszkola dziecka* 

….....................................................................................................................................
                         ( imię i nazwisko dziecka )

od dnia …............................. na rok szkolny …............../ ...................

Data i miejsce urodzenia dziecka …...............................................................................

Numer PESEL dziecka ...............................................

adres zamieszkania
.........................................................................................................................................
adres zameldowania
…....................... ….........................................................................................................

I. DANE O RODZINIE DZIECKA                                                               
Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów)

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

Adres zamieszkania rodziców

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

Mama (opiekun): telefon kontaktowy: ….....................................
Miejsce pracy ............................................................................................................................

Tato (opiekun): telefon kontaktowy: ….......................................
Miejsce pracy ............................................................................................................................

II. STAN ZDROWIA DZIECKA

Stwierdzone alergie i choroby …...............................................................................................

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



Przebyte choroby zakaźne ….....................................................................................................

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie.............................................................................................

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

III. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Planowany pobyt dziecka w przedszkolu od godziny ….......      do godziny ..............

IV. OŚWIADCZENIE
Oświadczam,  że  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych 
w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy 
i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 r.  o Ochronie Danych 
Osobowych). Dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym.

…...…..................                                                          .............................................................
     ( data)                                                                                 ( podpis rodzica lub prawnego opiekuna )
 

*Prosimy o wypełnienie karty pismem drukowanym.

IV   Decyzja Dyrektora 

Decyzją Dyrektora z dnia .........................dziecko: …............................................................

- zostało zakwalifikowane do korzystania z usług przedszkola od dnia ….............................

- nie zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola z powodu …..............................

     

                                                                                .........................................................
                                                                                         ( pieczątka i podpis dyrektora )
              

V Informacja o pobycie dziecka w przedszkolu

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