
Przed wypełnieniem przeczytać całość     
        

Data złożenia wniosku …………. 
          

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO  NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „Nasza bajka” 

W SZCZECINIE 
 
Proszę o przyjęcie…………………………………… ………………………ur. dnia…………………   
    ( imię nazwisko dziecka ) 
 
NUMER PESEL…………………………… 

do punktu przedszkolnego  od dnia………………20…… r. 
 
I.   Dane o sytuacji rodzinnej dziecka. 
 
Adres zameldowania  dziecka………………………………………………  kod ……………gmina………… 
 
 
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………   kod ……………gmina…………                               
 
 
 
Imię i nazwisko matki dziecka…………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………kod …………………… 
Telefony kontaktowe: dom………………………………tel. komórkowy ……………………………………… 
Nazwa  i adres zakładu pracy……………………………………………………………………………………… 
telefony kontaktowe do pracy …………………………………………  stanowisko …………………………… 
 
Imię i nazwisko ojca dziecka……………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania……………………………………………………………………kod ……………………… 
Telefony kontaktowe: dom……………………… ……tel. komórkowy ………………………………………… 
Nazwa  i adres zakładu pracy……………………………………………………………………………………… 
telefony kontaktowe  do pracy …………………………………………  stanowisko ………………………… 
 
 
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stan zdrowia, stała choroba, kalectwo, alergia 
itp.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne istotne Państwa zdaniem informacje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

• Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
 / podpis matki dziecka /      / podpis ojca dziecka / 
 
 
 



 
 
Zobowiązuję się do: 

• Podpisania umowy cywilno – prawnej na świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – 
dydaktycznych z dyrektorem punktu przedszkolnego  
 
 do dnia …………………..  
i przyjmuję do wiadomości,  iż nie podpisanie tejże umowy w wyznaczonym terminie skutkuje nie 
przyjęciem dziecka do punktu przedszkolnego  bez konieczności pisemnego powiadamiania rodziców / 
prawnych opiekunów. 

 
• Natychmiastowego powiadamiania przedszkola o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach 

w szczególności zmiany adresu i telefonów. 
 

• Znajomości i przestrzegania postanowień Projektu organizacyjnego Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego „Nasza bajka” . 

 
• Powiadomieniu placówki o  rezygnacji z pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym  w formie pisemnej 

zgodnie z warunkami umowy. 
 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych we wniosku danych osobowych w 
celach statystycznych oraz związanych z funkcjonowaniem placówki zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z dnia 29.10.1997r. Nr 133 poz. 883. 
 
 
 
 
……………………………………… ………………..    ………………………………………  
         / podpis matki dziecka /                     / data /             / podpis ojca dziecka  / 
 
 
 
 
Proszę o wypisanie mojego dziecka z przedszkola  zgodnie z warunkami umowy cywilno – prawnej na 
świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych w  Niepublicznym Punkcie 
Przedszkolnym  „Nasza bajka” w Szczecinie.   
 
 
 
……………………………………    ………………………………………………… 

      / data /         / podpis rodzica / prawnego opiekuna / 
 
 
 
 
Zgodnie z warunkami umowy  cywilno – prawnej na świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – 
dydaktycznych w  Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Nasza bajka” w Szczecinie,  
 
dziecko …………………………………………………………………………zostaje wypisane   
 
z dniem ………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………    ………………………………………………… 
     / data /             / podpis dyrektora przedszkola / 
 


	KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

