
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO 
PRZY ZSP PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. T.KOŚCIUSZKI W JASTRZĘBIU 
ROK SZKOLNY 2014/2015 

Zgłaszam dziecko do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  
w Jastrzębiu 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko   Imię/ imiona   

Data  i miejsce 
urodzenia   PESEL:                       

Adres meldunku 
stałego 

 Adres 
zamieszkania 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych* 

Dane  matki/opiekunki prawnej* ojca/opiekuna prawnego* 

Imię / imiona 
 

    

Nazwisko/ nazwiska 
 

    

Adres meldunku stałego     

Adres zamieszkania 
 

    

Telefon kontaktowy 
 i  adres mailowy 

    

Nazwa i adres zakładu pracy 
    

Informacje dodatkowe 

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi. Do 3 km Powyżej 3 km 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii. Tak * Nie * 

Dziecko z orzeczeniem lub opinią PPP            Tak*                     Nie* 

Informacje o dziecku i rodzinie 

Rodzina pełna, niepełna, rozbita, zrekonstruowana* 

Rodzeństwo 
(podać rok urodzenia i miejsce nauki) 

1. ………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………. 
 

3. ……………………………………………..…………. 

Zasiłek pielęgnacyjny 
 pobieram na dziecko,  nie pobieram* 

Alergie 
 
 

Choroby przewlekłe 
 
 
 

Wady rozwojowe 

 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………….. 

 

Spostrzeżenia rodziców dotyczące zainteresowań, 
 

 zdolności dziecka lub trudności, specjalnych  
 

potrzeb. 

 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………….. 

 

                  



 

Deklaracje , zobowiązania rodziców 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka z oddziału przedszkolnego, 
wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami /opiekunami 
prawnymi). 
  
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego  odbioru 
przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

  

1 ..................................................................... 

 

2 ..................................................................... 

 

…………………………………………………. 
( podpisy rodziców) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjazdach  
i wycieczkach organizowanych przez szkołę. 

 
…………………………………………………. 

( podpisy rodziców) 

Wyrażam zgodę na publikowanie informacji i fotografii mojego 
dziecka związanych z działalnością szkolną (np. gazetka szkolna,  
strona internetowa. 

 
…………………………………………………. 

( podpisy rodziców) 

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam zgody na zbieranie                                   
i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, 
a także moich                     i członków rodziny, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia oraz dydaktyczno-wychowawczo – opiekuńczej działalności 
szkoły. 

 
…………………………………………………. 

                                 ( podpisy rodziców) 

Zamawiam komplet podręczników do „zerówki” u nauczycielek 
i zobowiązuję się do odbioru i opłacenia książek. 

Tak *       Nie *      
 
 

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

    Zobowiązuję się do: 

     Przestrzegania postanowień statutu szkoły. 
     Zakupu wyprawki szkolnej do oddziału przedszkolnego. 
     Uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
     Przestrzegania realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

     Niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych. 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. 
(Za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem dziecka z listy) 

  
 
  .........................................................                                                       ………………………………………………………………….          
     Miejscowość, data                                                                                      Czytelny  podpis rodziców / opiekunów  

  

  

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 


