
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

 od dnia …………………………….………………

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Nazwisko Imię

PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

II. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (zaznacz właściwy kwadrat)

□
Dziecko  będzie  przebywać  wyłącznie  w  czasie  przeznaczonym  na  realizację  podstawy  programowej 

wychowania przedszkolnego

□
Dziecko  będzie  przebywać  ponad  czas  przeznaczony  na  realizację  podstawy  programowej  wychowania 

przedszkolnego od godz. …………………….………….. do godz. ………………………………………..
Rodzaj posiłków

□ bez posiłków □ śniadanie □ obiad □ podwieczorek

III. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

MATKA DZIECKA (PRAWNA OPIEKUNKA)
Nazwisko Imię

Miejsce pracy Nr telefonu zakładu pracy

Pieczęć zakładu pracy

OJCIEC DZIECKA (PRAWNY OPIEKUN)
Nazwisko Imię

Miejsce pracy Nr telefonu zakładu pracy

Pieczęć zakładu pracy

IV. TELEFONY KONTAKTOWE DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

V. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE    (wpisać „X” we właściwą kratkę)
TAK NIE

Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca (za osobę samotnie wychowującą dziecko 
uważa się osobę, która faktycznie nie zamieszkuje i  nie prowadzi  wspólnie z rodzicem dziecka 
gospodarstwa domowego).
Dziecko  matki  lub  ojca,  wobec  którego  orzeczono  znaczny  lub  umiarkowany  stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE



VI. DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY

Dane matki (prawnej opiekunki)
Nazwisko Imię

Data urodzenia Imię ojca

Nr dowodu osobistego PESEL

Dane ojca (prawnego opiekuna)
Nazwisko Imię

Data urodzenia Imię ojca

Nr dowodu osobistego PESEL

Prawdziwość  wyżej  przedstawionych  danych  potwierdzam  własnym  podpisem,  świadomy(a)  odpowiedzialności 
karnej (art. 233 §1 KK) za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

Oświadczam, że powyższe dane osobowe zostały zebrane za naszą zgodą wyłącznie do wykorzystania dla potrzeb 
przedszkola.

Data ………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
Podpis matki (opiekunki) Podpis ojca (opiekuna)

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej:

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………………………………………..……………………………………………..

zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola od dnia ……………………………………………….. na ………………………… posiłków 

dziennie.

nie zakwalifikowała w/w dziecka z powodu ……………………………………………………………………………………………………………….

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

Data ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
podpis przewodniczącego komisji

Podpisy członków komisji

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….


