
 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka 

do Oddziału Przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Sadek - Kostrza 

w Sadku  

 
Zgłaszam dziecko do oddziału przedszkolnego na rok szkolny ………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                    ( imiona i nazwisko dziecka) 

 

ur. ……………………………… w ………………………………. (nr PESEL)......................... 

 

do oddziału przedszkolnego od dnia ……………………………………………………… 

 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

………………………………………………………………….............................................. 
                                                             (miejscowość, numer domu) 

 

Adres zameldowania dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………. 
                                                              (miejscowość, numer domu) 

 

Nazwa szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka 

…………………………..………………………………...................................................... 
                                                ( Szkoła Podstawowa - miejscowość) 

 

I . Informacja 

1. Czy istnieją okoliczności uprawniające do przyjęcia dziecka w pierwszej kolejności 

 

Tak □ Nie □ ( zakreślić prawidłowe) 

 

 

2. Proszę wymienić jakie : 

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

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

 

 

 

 

II . Dane rodziców/opiekunów dziecka : 

 

 

………………………………………………………............................................................ 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

 



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

III. Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów: 

Matka dziecka ……………………………………….tel. domowy ……………………… 
                                                       (imię i nazwisko) 

 
 

tel. komórkowy …………………………………… tel. do pracy ………………………… 

ew. informacje o czasie pracy 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Ojciec dziecka ……………………………………………tel. domowy ……………………. 
                                                     (imię i nazwisko) 

tel. komórkowy …………………………………… tel. do pracy …………………………. 

ew. informacje o czasie 

pracy……………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na 

funkcjonowanie dziecka w oddziale przedszkolnym (stan zdrowia, 

specyficzne potrzeby, zainteresowania itp.) 

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

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

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

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

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

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

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

inne uwagi, propozycje, sugestie (nawyki, zachowanie, na które należy zwrócić 

uwagę). 

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

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

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

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

V. Dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii: 

 

Tak □ Nie □ ( zakreślić prawidłowe) 

 

 

 

 

 

VI. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z oddziału przedszkolnego 

Oświadczamy, iż w przypadku przyjęcia mojego dziecka do oddziału przedszkolnego 

dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać 

dziecko. 

 

Sadek, dnia …………………..               …………………………. …………………….…. 
                                                                                                (podpis matki/opiekuna) (podpis ojca/opiekuna) 

 

 
 

 

 
 

 

 



VII. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych 

z przyjęciem i pobytem w szkole naszego dziecka, danych osobowych naszych 

i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Szkoły 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. Zm.) 

 

 

 

 

Sadek, dnia …………………..               …………………………. …………………….…. 
                                                                                                                (podpis matki/opiekuna), (podpis ojca/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja: 

 

 

1) Przyjęte od dnia: 

 

 

2) 2) Odmówiono przyjęcia z powodu:__ 


