
 

Warszawa, dnia………………………. 

 

 

 Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie (dokładnie   

                          każdą rubrykę) 

 Przed wypełnieniem należy przeczytać całość 

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2021/2022 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie dziecka do Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP  

w Warszawie na   ............   godzin dziennie,  od dnia  ................................. 

Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................  ur. ............................... 

w...................................................................Nr PESEL.......................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka ................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                             (miejscowość-dzielnica z kodem pocztowym, ulica, numer domu) 

Adres zameldowania /jeśli jest inny/………………………………...…………….………………….. 
                                                            (miejscowość-dzielnica z kodem pocztowym, ulica, numer domu) 

Nazwa i adres obwodowej szkoły rej. (wg zamieszkania): …………………………………….....… 

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

Nazwa i adres obwodowej szkoły rej. (wg zameldowania): ……………………………………..…. 

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

                                       (Dane dotyczące szkoły wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich i pięcioletnich) 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców.................................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców ................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                      (miejscowość-dzielnica z kodem pocztowym, ulica, numer domu) 

Tel. komórkowy do mamy ........................................... e-mail do mamy……………………………… 

Tel. komórkowy do taty ……………….…………...… e-mail do taty ….……………………………. 

 

II. Informacje o dziecku i rodzinie 

Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (stałe choroby, alergie pokarmowe itp.) ......................... 

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

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

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

Informacje dodatkowe (nawyki, zachowania, na które należy zwrócić uwagę)...................................... 

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

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

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

Rodzeństwo (płeć, wiek) ........................................................................................................................ 

Placówka oświatowa do której uczęszcza rodzeństwo............................................................................ 

Sytuacja rodzinna mogąca wpłynąć na funkcjonowanie dziecka  w przedszkolu 

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

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

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



Dlaczego Państwo wybieracie to przedszkole? ...................................................................... 

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

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

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

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

  

III. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu  

Oświadczamy, że dziecko będzie przebywać w przedszkola w danym roku szkolnym w godzinach 

od ............ do ............ i korzystać z ………… posiłków dziennie. Zobowiązujemy się do 

punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka, oraz do regularnego ponoszenia kosztów 

żywienia i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami 

obowiązującymi w tej sprawie. 

 

Warszawa, dnia ........................            …....................................                  ….…..………………… 
                                          podpis matki                                                   podpis ojca                                  

IV. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola 

Oświadczamy, że będziemy odbierać nasze dziecko z przedszkola osobiście lub osoba pełnoletnia, 

pisemnie przez nas upoważniona;  

.................................................................................................................................................................. 
imię i nazwisko matki                                         nr dowodu osobistego                                               data i podpis  

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

imię i nazwisko ojca                                        nr dowodu osobistego                                                 data i podpis 

Dziecka nie wydajemy bez pisemnego upoważnienia Rodziców oraz osobom nietrzeźwym, 

niepełnoletnim i nieznanym. 

VI. Oświadczenie wnioskodawcy i informacja o ochronie danych osobowych 

Oświadczamy, że niezwłocznie powiadomimy dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych 

 w karcie. 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest Niepubliczne 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Warszawie przy ul. Mehoffera 2. 

Ujawnione dane przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji obowiązku opiekuńczego względem 

wychowanka placówki oświatowej prowadzonej przez s. dyrektor Bernardę Sagan. Dane osobowe 

nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ww. Ustawy. Przysługują Państwu 

prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.                                                                                          

 

Warszawa, dnia ......................    

 

          

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

            podpis matki                                                                                     podpis ojca 

 

 

 

 

 

 

 


