
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
W BORZĘCINIE DUśYM 

 
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ 

UWAGI: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 
  Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy lub właściwe urzędy. 
  Rodzice przedkładają Dyrekcji ksiąŜeczkę zdrowia lub inny dokument  
  stwierdzający datę urodzenia dziecka. 
  Decyzję Komisji Społecznej wpisują jej członkowie. 
 

…………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka) 

…………………………………………….….                            …….………………………… 
                     (data i miejsce urodzenia)                                                                                  PESEL 

na godzin ……………… dzienne  i  …………. posiłki    od dnia ………………………....... 

I. DANE O SYTUACJI  RODZINNEJ  DZIECKA 

1. Adres zameldowania dziecka ……………………………………………………………… 

2. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania dziecka ………………………………….. tel. ………………………. 

4. Matka dziecka pracuje w …………………………………………………………………… 

na stanowisku ……………………………. w godz. ……………...tel. ………………………. 

ew. podać inne informacje o czasie pracy …………………………………………………….. 

 

                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                          (pieczęć zakładu pracy) 

5. Ojciec pracuje w ……………………………………………………………………………. 
na stanowisku ……………………………. w godz. ……………...tel. ………………………. 

ew. podać inne informacje o czasie pracy …………………………………………………….. 

 

        ………………………………….. 
                (pieczęć zakładu pracy) 
 
II. O ŚWIADCZENIE  O  POBYCIE  DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU 

1. Oświadczam, Ŝe dziecko będzie korzystało w opieki codzienne w godzinach od ……….        

do ……… i zobowiązuję się do regularnego opłacania kosztów pobytu i Ŝywienia dziecka    

w przedszkolu zgodnie z aktualnymi  Uchwałami Rady Gminy Stare Babice i decyzjami 

Zarządu Gminy Stare Babice. 

2. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe dziecko moŜe być odbierane wyłącznie przez osoby 

pełnoletnie. 

Borzęcin,  dnia ………………………..                   ………………………………………….. 
                                                                                         (podpisy rodziców lub prawnych opiekunów) 
 



 
III. INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE  O CHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH 

(Dz. U. nr 97 z 1997 r. art. 24, 32, 35) 
1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców ( w punkcie 1) Są zbierane zgodnie                             
z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18 marca 1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
przedszkole i szkoły publiczne dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN z 1993 r. 
Nr 4 pozycja 12). 
2. Dane dotyczące miejsca , telefonu i czasu pracy rodziców (1,4 i 5) zbierane są w celu 
uzyskania moŜliwości szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających  (np. 
choroba dziecka) i będą udostępnione tylko nauczycielom przedszkola. Rodzice zobowiązani 
są do stałej aktualizacji numerów telefonów. 
3. Na zebranie danych, o których mowa w punkcie 2 wyraŜam zgodę. 
 
Data …………………… 
 
 
…………………………                                                                        ………………………... 
         (podpis matki)                                                                                                 (podpis ojca) 
 
 
IV. DECYZJA  SPOŁECZNEJ KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ 
 
Komisja społeczna na posiedzeniu w dniu …………………………………………………… 
1. Zakwalifikowała dziecko …………………………………………………………………... 
w Borzęcinie DuŜym na ……. godzin pobytu i …… godzin posiłki dziennie od dnia ………. 
2. Nie zakwalifikowała dziecka  …………………………………………………..   z powodu 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Podpis Przewodniczącego Komisji                                              Podpisy członków Komisji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA  INFORMACYJNA  O  DZIECKU 
 
Imiona i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………... 

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

Adres zamieszkania …………………………………………………….tel. …………………... 

 
Matka (imię i nazwisko) …………………………………………………………… wiek …… 

Wykształcenie ………………………….. Zawód …………………………………………….. 

 
Ojciec (imię i nazwisko) …………………………………………………………… wiek …… 

Wykształcenie ………………………….. Zawód …………………………………………….. 

 
Rodzeństwo (imiona) …………………………………………………………………………... 
 

Przebyte przez dziecko choroby, urazy operacje (rok Ŝycia, rodzaj) …………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

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

Informacje na temat ewentualnych uczuleń (na co, bądź na jakie potrawy,  objawy uczulenia) 

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

Czy dziecko: 

• Słyszy: dobrze, źle …………., widzi: dobrze, źle ………….. , ma zeza ……………… 

• UŜywa: okulary, aparat ortopedyczny, wkładki ortopedyczne, inne …………………... 

• Jest pod opieka poradni specjalistyczne: tak, nie – jakiej ……………………………... 

• Uczęszcza na zajęcia korekcyjne: tak, nie – jakie ……………………………………… 

 

Dolegliwości i objawy, które występowały u dziecka w ciągu ostatnich 12 m-cy 

Częste bóle głowy, brzucha, biegunki, zaparcia , brak apetytu, nadmierny apetyt, dolegliwości 

przy oddawaniu moczu, moczenie nocne czy dzienne, napady duszności, długotrwały kaszel, 

częsty długotrwały katar, omdlenia, drgawki, zaburzenia snu, tiki, zez: stałe lub czasami inne 

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

Zachowanie dziecka: nie budzi niepokoju, nad ruchliwość, agresja, nieśmiałość, mała 

zaradność, trudności w samoobsłudze, inne …………………………………………………… 

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

 

Data …………………..                                                               ………………………………. 
                                                                                                                      (podpis matki lub ojca) 



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

                                                                                                                      (Miejscowość i data) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

UpowaŜniam: 

                 

                Imię i nazwisko                          stopień pokrewieństwa       nr dowodu osobistego 

1. ……………………………………        ……………………….        ………………………. 

2. ……………………………………         ………………………         ……………………… 

3. ……………………………………          ……………………...         ……………………… 

4. ……………………………………          ………………………        ……………………… 

5. ……………………………………          ………………………         ……………………... 

6. ……………………………………          ………………………         ……………………… 

 

do odbioru mojego dziecka z przedszkola i ponoszę  całą odpowiedzialność za 

powstałą sytuację. 

 

 

                                                                          …………………………….. 
                                                                                                               (Imię i nazwisko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borzęcin, dnia ………………. 
 
………………………………………. 
(Imiona i nazwiska rodziców) 
 
 
……………………………………….. 

……………………………………….. 

(Adres zameldowania dziecka) 
 
 
……………………………………….. 

………………………………………. 

(Adres zamieszkania dziecka)       
                                                                                                    Dyrekcja Zespołu  
        Szkolno-Przedszkolnego 
        w Borzęcinie DuŜym 
 
 
 
Proszę o przyjęcie mojego(ej) syna (córki) …………………………………………………… 

ur. ……………………………………..  w ……………………………………… do oddziału 

przedszkolnego sześciolatków  w roku szkolnym 2010/2011. 

        

 

 

         ……………………………. 
                                                                                                                    (podpis rodzica) 
 
 
 
 

Obwód szkoły dziecka wg miejsca zameldowania: 

Szkoła Podstawowa nr ………. 

w  ………………………………... 

ul. ……………………………….. 

tel. do szkoły ……………………. 

 

 

 

 


