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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W TEODORACH 

W ROKU SZKOLNYM 201…/201… 
Uwaga! Kartę wypełniają tylko rodzice lub opiekunowie dziecka. 

Przed wypełnieniem karty prosimy dokładnie zapoznać się z jej treścią. 
KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 

 

Proszę/prosimy* o zakwalifikowanie mojego/naszego dziecka/podopiecznego* do 

Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Teodorach 

na rok szkolny …………/………… 

 

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA: 
 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka:           
 
PESEL dziecka:             
 
Data i miejsce urodzenia dziecka:           
 
Dokładny adres zamieszkania dziecka:           
 
Adres zameldowania dziecka:            
 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*: 
 

MATKA      OJCIEC 
 

Imię i nazwisko:             
 
Nr telefonu:              
 
Adres do korespondencji:            
 
 

III.  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

np. choroby, alergie, czy nosi okulary, itp. 

               

              

 

Oświadczam(y)*, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do 
art. 233 §1 Kodeksu Karnego, że podane w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
               

(data)    (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135) 
wyrażam(y) zgodę na wykorzystanie danych zawartych w ww. karcie zgłoszenia dla potrzeb rekrutacji oraz 
w celu kontaktu w nagłych przypadkach. 
 
              

(data)    (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 
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Imię i Nazwisko dziecka:            

Adres zamieszkania:             

OŚWIADCZENIE – ODBIÓR DZIECKA Z PLACÓWKI 

Do odbioru mojego/naszego* dziecka z Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w 
Teodorach upoważniam(y)* następujące osoby: 

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

(imię i nazwisko)       (stopień pokrewieństwa) 

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

(imię i nazwisko)       (stopień pokrewieństwa) 

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

(imię i nazwisko)       (stopień pokrewieństwa) 

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

(imię i nazwisko)       (stopień pokrewieństwa) 

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

(imię i nazwisko)       (stopień pokrewieństwa) 

 

Biorę/bierzemy* na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego/naszego* dziecka od 
momentu jego odbioru z placówki przez wskazaną powyżej osobę. 
Zobowiązuję się do wystawienia pisemnego upoważnienia w razie konieczności odbioru dziecka przez inną, niż 
wskazana powyżej, osobę. Upoważnienie dostarczam do placówki najpóźniej w dniu odbioru dziecka. 
 
 
              

(data)    (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 

 

OŚWIADCZENIE – SŁUŻBY MEDYCZNE 

Wyrażam(y) zgodę/nie wyrażam(y) zgody* na zawiadomienie pogotowia ratunkowego w przypadku zagrożenia 

życia bądź zdrowia mojego/naszego* dziecka, gdy kontakt z rodzicami jest niemożliwy  

– zgoda dotyczy całego okresu uczęszczania dziecka do placówki. 

 
              

(data)    (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 

 

OŚWIADCZENIE – WYCIECZKI, WYJŚCIA POZA TEREN SZKOŁY 

Wyrażam(y) zgodę/ nie wyrażam(y) zgody* na udział mojego/naszego* dziecka w spacerach i wycieczkach na 

terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach i jej okolicach. 

– zgoda dotyczy całego okresu uczęszczania dziecka do placówki. 

 
              

(data)    (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 
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Imię i Nazwisko dziecka:            

Adres zamieszkania:             

 

ZGODA NA SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI GŁOWY 

 

Wyrażam(y) zgodę/ nie wyrażam(y) zgody* na sprawdzanie czystości głowy mojego/naszego* dziecka przez 

pielęgniarkę szkolną. 

– zgoda dotyczy całego okresu uczęszczania dziecka do placówki. 

 

W przypadku wystąpienia u dziecka oznak wszawicy, rodzice/opiekunowie prawni zostaną o tym fakcie dyskretnie 

poinformowani. 

 
              

(data)    (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

*niepotrzebne skreślić 


