
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do 

1. Przedszkola w Ziminie 3-4-latków  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ziminie □)* 

2. Oddziału „O” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ziminie □)
*
 

 

Rok szkolny 2021/2022 

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………… 

Data urodzenia …………………Miejsce urodzenia…………………. PESEL ………………………………… 

Adres zamieszkania (z kodem)…………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania (z kodem)…………………………………………………………………………………… 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od …………………..……. do …………….…………... 

                   (prosimy o przemyślane podanie godzin – na tej podstawie zostanie sporządzona umowa o korzystanie z usług przedszkola) 

 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ 

 MATKA OJCIEC 
Imię i nazwisko 

  
Adres zamieszkania 

  
Nr dowodu osobistego 

  
Miejsce pracy 

  
Adres mail 

  
Telefon osobisty komórkowy 

  
Inne telefony komórkowe 

  
1. Niepełnosprawność rodziców)

*
:     TAK    NIE 

2. Imię i wiek rodzeństwa 

1) …………………………………………………………………………..  

2) ……………………………………………………...……………………    

3. Rodzina:      pełna     /   niepełna )
*
 

 

II. OŚWIADCZENIE RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA: (stałe choroby, wady rozwojowe, 

alergie, orzeczenia o niepełnosprawności)…………………………………………………………………..… 

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

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

III. INFORMACJA O OBWODOWEJ SZKOLE  PODSTAWOWEJ (wypełniają rodzice dzieci 5 i 6 letnich jeśli dziecko 

należy do innego obwodu ) 



Nazwa i adres szkoły, do której dziecko należy wg meldunku ……………………………….… 

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

 

 

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach, 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 

 odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną zgłoszoną nauczycielowi 

na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY zgodnie z zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 

18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. MEN nr 4/93 

poz. 12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko 

nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym (za 

podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem dziecka z listy 

przedszkolaków). 

 Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie ww. danych osobowych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny dla 

potrzeb działalności oświatowo-wychowawczej. 

Oświadczam, że dane zawarte w ww. dokumentach są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………. w 

celach rekrutacyjnych i w zakresie obejmującym wizerunek na stronie internetowej, w gablotach, w czasopismach oraz 

rankingi podawane do publicznej wiadomości zawierające dane osobowe przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ziminie 

w celach informacyjnych oraz promujących szkołę zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zwartych w 

karcie i wniosku jest dyrektor ZSP w Ziminie. 

 

              ………………………………..         …………………………………………… 
                  (data)                                    (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

Podpis czytelny matki: …………………………………… ojca …………………..……………… 

 

Kartę składamy do 31 marca 2021 r.  

 

Uwaga:
  
 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 16 kwietnia 2021 r. 
W dniach od 19 do 23 kwietnia br. należy podpisać umowę w sprawie zasad korzystania z przedszkola  (codziennie w godzinach od 700 – 

1500 ). Niepodpisanie umowy przez rodzica (prawnego opiekuna) w terminie do 23 kwietnia 2021 r. jest równoznaczne z rezygnacją z 

uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ)* 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu……………….. ………………………………………...…………  

 zakwalifikowała w/w/ dziecko do przedszkola: 

  nie zakwalifikowała dziecka z powodu 

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

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

(podpisy Komisji Kwalifikacyjnej) 

 

)*zaznaczyć właściwe 


