
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA /ŻŁOBKA KRAINA CUDÓW W PRUSZKOWIE  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka  

 do Niepublicznego Przedszkola/Żłobka Kraina Cudów w Pruszkowie. 

 

I. DANE DZIECKA 
1. Imię/ imiona  dziecka……………………………………………… 

 
2. Nazwisko dziecka………………………………………………….. 

 
3. Data urodzenia dziecka ……………………………………………. 
4. PESEL dziecka……………………………………………………… 

 
5. Adres  zamieszkania: 

- miejscowość……………………………………………………….. 
 
- kod pocztowy……………………………………………………… 
 
- ulica……………………………………………………………….. 
 
- nr domu…………………………………………………………… 
 
- numer mieszkania………………………………………………… 
 
- gmina……………………………………………………………… 
 
- 
powiat……………………………………………………………… 

        5. adres zameldowania: 

  - miejscowość……………………………………………………… 

- kod pocztowy……………………………………………………… 

- ulica……………………………………………………………… 



- nr domu…………………………………………………………… 

- nr mieszkania……………………………………………………… 

- gmina……………………………………………………………… 

- powiat……………………………………………………………… 

   II.   DANE  RODZICÓW: 

1. Imię i nazwisko Matki……………………………………………… 
2. Data urodzenia …………………………………………………….. 
3. Nr PESEL………………………………………………………….. 

 
4. Tel. kontaktowy……………………………………………………. 

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

 
 

6. Imię i nazwisko Ojca……………………………………………….. 
7. Data urodzenia……………………………………………………… 
8. Nr PESEL:………………………………………………………….. 

 
9. Telefon kontaktowy………………………………………………… 

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

III. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i 

rozwoju psychofizycznym mogące mieć znaczenie podczas pobytu 
dziecka w przedszkolu:…………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
Choroby……………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
alergie………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
opieka poradni specjalistycznej(jakiej)…………………………… 
Inne informacje……………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
Obwodową Szkołą Podstawową dla mojego dziecka  jest: / dotyczy 
dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci 6-
letnie) – nazwa, numer i adres 
szkoły………………………………………………………………



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

o  Do Niepublicznego Przedszkola lub Żłobka  Kraina Cudów uczęszcza  
rodzeństwo 

o Dziecko będzie odbywać roczny obowiązek wychowania przedszkolnego 
(6-latek) 

o Szczególne zdarzenia losowe mające wpływ  na sytuację rodzinną dziecka 
uzasadniające przyjęcie do przedszkola…………………………………… 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 

 

IV. POBYT DZIECKA W PLACÓWCE: 
1. Dziecko będzie przebywać w przedszkolu/żłobku w godzinach 

od…………………do…………………… jednak nie dłużej niż 10 
godzin dziennie 

 

W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola/ Żłobka zobowiązuję się 
do : 

1. Aktywnej współpracy z nauczycielem -wychowawcą, 
2. Uczestniczenia w zebraniach oraz dniach otwartych  dla rodziców  oraz 

zapoznawania się z informacjami umieszczanym na tablicy ogłoszeń , e-
mailami, i ogłoszeniami w aplikacji 4-parents 

3. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 
4. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole/ żłobek w wyznaczonym 

terminie, 
5. Odbierania dziecka z przedszkola/ żłobka osobiście lub przez 

upoważnioną osobę dorosłą zapewniająca dziecku bezpieczeństwo 

Pruszków, dn. ………………………………. 

 

…………………………………..  …………………………………….. 
 Czytelny podpis matki                                                czytelny podpis ojca 

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny 



1. Oświadczam, że dane podane w Karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem 
faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywych informacji. 

2. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej 
zmianie powyższych danych. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
niniejszym dokumencie w sprawach związanych z rekrutacją i z opieką 
przedszkolną nad dzieckiem oraz  związanych z realizacją zadań 
statutowych przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2018r. poz. 1000) 

4. Zostałem pouczony o prawie wglądu do danych moich i dziecka oraz 
zmiany tych danych. 

Pruszków, dn. ………………………………………. 

 


