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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

NA ROK……………/…………………….. 

Proszę o przyjęcie dziecka do Prywatnego Przedszkola „Bajkowa Polanka”  

Ul. Polanka 7F 61-131 Poznań 

 

DANE DZIECKA 

 

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL …………………………………………………..  

Imię ……………………………………………………..  

Drugie imię ……………………………………………  

Nazwisko……………………………………………….  

Data urodzenia………………………………………..  

Miejscowość……………………………………………  

 

 

Adres zamieszkania dziecka  

Ulica ……………………………………………………..  

Numer domu…………………………………………..  

Numer lokalu………………………………………….  

Kod……………………………………………………….  

Miejscowość…………………………………………..  

 

 



 

 2 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Informacje o dziecku  

Dziecko jest wychowywane przez samotnego opiekuna/rodzica  

(wpisać TAK lub NIE) ………………………………… 

 

Dziecko wychowywane jest przez rodziców/opiekunów niepełnosprawnych  

(wpisać TAK lub NIE)………………………………… 

 
Dziecko w rodzinie zastępczej  

(wpisać TAK lub NIE)……………………………………… 

 
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego) (wpisać TAK lub NIE)…………………………………… 

 

Liczba dzieci w rodzinie …………………………………  

 

ZAPIS DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA  

ROK SZKOLNY                /              /      

 

Wypełniają rodzice dzieci pięcioletnich  

Szkoła obwodowa …………………………………………………………………………………..... 

Szkoła preferowana jeśli nie jest to szkoła obwodowa…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………................. 
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DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka  

Imię ………………………………………………………………………………………………  

Nazwisko (obecne) …………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka  

Imię ………………………………………………………………………………………………  

Nazwisko ………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………  

Adres e- mail ………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania matki/opiekunki (jeśli inny niż adres zamieszkania 

dziecka) 

Ulica ……………………………………………………………………………………………… 

Numer domu ………………………………………………………………………………….. 

Numer lokalu ………………………………………………………………………………….. 

Kod ………………………………………………………………………………………………..  

Miejscowość …………………………………………………………………………………….  
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Adres zamieszkania ojca/opiekuna (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)  

Ulica ……………………………………………………………………………………………….  

Numer domu ……………………………………………………………………………………  

Numer lokalu ……………………………………………………………………………………  

Kod …………………………………………………………………………………………………  

Miejscowość …………………………………………………………………………………….  

 

Zakład pracy matki/opiekunki  

Nazwa i adres zakładu pracy …………………………………………………………………… 

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

 

Zakład pracy ojca/opiekuna  

Nazwa i adres zakładu pracy ……………………………………………………………………. 

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

Inne telefony kontaktowe ……………………………………………………………………..  

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym 

przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do Prywatnego 

Przedszkola „Bajkowa Polanka” ul. Polanka 7F 61-131 Poznań. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 

zgodnie z ustawą i ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)  

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia      Podpis rodzica/opiekuna  

 

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


