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WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 

Dane dziecka 

imię/imiona 
 

nazwisko 
 

PESEL 
 

data i miejsce 

urodzenia 
 

Adres zamieszkania dziecka 

kod pocztowy  

miejscowość  

nr domu  nr mieszkania  

 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

imię   

nazwisko   

telefon kontaktowy 
  

miejsce pracy 

  

Adres zamieszkania (wpisać jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

adres zamieszkania 
 

 

………………………………….. 
/miejscowość/ 

  

………………………………….. 
/nr domu /                  /numer mieszkania/ 

 

………………………………….. 
/kod pocztowy/ 

 

………………………………….. 
/miejscowość/ 

  

………………………………….. 
/nr domu /                  /numer mieszkania/ 

 

………………………………….. 
/kod pocztowy/ 

Informacje uzupełniające 

I 

 TAK NIE 

Dziecko rodzica samotnie je wychowującego.   

Dziecko rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
  

Dziecko z rodziny wielodzietnej. (3 i więcej dzieci)    



 

 

 

II 

 TAK NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?   

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na udział dziecka w organizowanych 
przez przedszkole wycieczkach tematycznych( pieszych) oraz 

wycieczkach poza teren przedszkola? 
  

Czy dziecko będzie uczęszczało na zajęcia religii?   

Czy dziecko będzie korzystać z dowozu do przedszkola 

organizowanego przez Gminę Sadkowice? 
  

III 

Inne ważne informacje o 
dziecku choroby, alergie, diety 

pokarmowe, itp., 
 

 

 

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 

 Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola: 

 Zobowiązuję się podawać do wiadomości przedszkola zmiany podanych wyżej informacji. 

 Zobowiązuję się zapoznać się z wewnętrznymi przepisami regulującymi działalność 

Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach oraz stosować się do zawartych w nich 

postanowień.  

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji przedszkola, 

zezwalam na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez przedszkolnych 

w ramach promocji przedszkola. 

 

 

.............................................................................................        

        /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/                    

 

 


