KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR …
w ………………………………………
Imię i nazwisko dziecka ..............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………...PESEL……………………...
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)…………………………………...………………..
………………………………………………………………………………..………………….
Adres zameldowania rodziców (opiekunów) na pobyt stały …………………...………………
…………….………………………………………………..........................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)………….………………………………….………..
………………………………………………….……………………………………….……….
Telefon .......................................................................................................................................
Przyjęcie do przedszkola na ....................godzin dziennie i.......................posiłki/posiłek
od dnia…………………………………………………...………………………………….
Czy dziecko uczęszcza obecnie do przedszkola (jeśli tak proszę podać gdzie)
…………………………………………………………………………………………………..
Mieszkanie: łącznie z dzieckiem mieszka ………osób, stanowiących jedną rodzinę, w tym
………. dzieci w wieku…………… .
Matka dziecka (opiekunka) pracuje w .........................................................................................
w godzinach ........................................................... telefon .........................................................

(pieczęć zakładu pracy)

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .......................................................................
w godzinach ...................................................... telefon .........................................................

(pieczęć zakładu pracy)
Inne telefony kontaktowe:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: np. stałe choroby, wady
rozwojowe, alergie............………………………………................................................
......................................…………………......................................................................
………………………………………………………………………………………………….

RODZINA pełna / niepełna ( niepotrzebne skreślić )
......................................................................................................………………………
……………………………………………………….......…………………………………….

Zobowiązuję się :
 podawać do wiadomości przedszkola zmiany w podanych wyżej informacjach,
 zapoznać się ze Statutem przedszkola oraz stosować się do zawartych w nim
postanowień,
 do regularnego uiszczania opłaty za przedszkole zgodnie z decyzją Dyrektora
Przedszkola i aktualnymi uchwałami Rady Miejskiej,
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.

W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. Nr 101,
poz. 926 z 2002 r. ze zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystywanie zawartych w niniejszej
karcie danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną.
Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.
Świadoma(my) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających
z art.233§1 KK w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone
przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data ............................

........................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów)

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu: .........................................
1. Zakwalifikowała w / wym. dziecko do Przedszkola nr ……. w ……………………………..
na ......... godzin
2. Nie zakwalifikowała dziecko z powodu.............................................................
Podpisy członków Komisji

...........................................................................................
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

