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Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola 

„Truskawkowa Polanka” w Kórniku 

ul. Aleja Flensa 24a/7 

I. Informacje ogólne o dziecku: 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………... 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………… 

3. Pesel: ……………………………………………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………. 

5. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu:  

od…………………. do……………….. 

6. Dziecko korzystać będzie z …….. posiłków ( 1,2,3 tj. śniadania, 

obiadu, podwieczorku ). 

 

II.  Informacje dodatkowe o dziecku (wpisać tak lub nie) 

Dziecko z rodziny pełnej obojga pracujących rodziców ………………………. 

Dziecko z rodziny pełnej gdzie jedno z rodziców pracuje…………………….. 

Dziecko z rodziny pełnej obojga rodziców niepracujących…………………… 

 

III. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

1. Dziecko posiada/ nie posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego (niepotrzebne skreślić) 

2. Dziecko posiada/ nie posiada orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych (niepotrzebne skreślić) 

3. Dziecko jest alergikiem uczulonym na …………………………………………… 

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

4. Inne schorzenia …………………………………………………………………………..... 

 

IV. Informacje o rodzicach/ prawnych opiekunach 

1. Imiona i nazwisko/a: 

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

2. Adres zamieszkania 

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

3. Numery telefonów komórkowych 

………………………………………………………………………………………………………. 
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V. Osoby upoważnione do odbioru mojego dziecka z przedszkola 

zapewniające mu pełne bezpieczeństwo. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………                 
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie 

przez dyrektora przedszkola w celach związanych z przyjęciem i 

pobytem w przedszkolu dziecka, danych osobowych wskazanych ww. 

karcie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) oraz przepisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 

………………………………………………………………………                 
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

VII. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej. 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ……………….. 

Zakwalifikowała dziecko do Przedszkola „Truskawkowa Polanka” w 

Kórniku na rok szkolny 2019/2020. 

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji                     Podpis członków komisji 


