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DEKLARACJA RODZICÓW 
 
 

 
……………………………………………………………………………………. 
       imię  i nazwisko dziecka                                                                adres 
 

 Oświadczam, że w dniu………………   zostałem zapoznany z przepisami w 

zakresie bezpieczeństwa dzieci w drodze do przedszkola i do domu i zobowiązuję 

się: 

      > osobiście przyprowadzać dziecko do przedszkola i odbierać 

      > przyprowadzać i odprowadzać dziecko do autobusu szkolnego 

      > powierzyć opiekę nad moim dzieckiem (komu): 

 

Lp. Imie i nazwisko PESEL Stopień 

pokrewieństwa 

    

    

    

 

 

> właściwe podkreślić                                                            

 

 
 
 

                                                                                        ……………………………. 
                                                                                                  /czytelny  podpis obojga  rodzicaów/opiekunów 
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                                   data wpływu……………….. 

                                                                     podpis osoby przyjmującej…………………………….. 
Przed wypełnieniem prosz ę przeczyta ć całość. 
 
Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie                                                                               
Ul. Grodzie ńska 21 
16-140 Korycin  

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA , PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 
na rok szkolny 2013/2014 

 
I. INFORMACJE O  DZIECKU 

Dane osobowe dziecka  
 

PESEL                 Imię                  Drugie imi ę             Nazwisko 

                 
 
Data urodzenia                             Miejsce urodzenia 

  
rok    miesi ąc    dzień 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica                        nr domu       nr lokal u 
     

Kod            Miejscowo ść ( kolonia) 
 

  -      
 
Województwo                      Powiat          Gm ina 
     

Adres zameldowania dziecka, je śli jest inny ni ż adres zamieszkania 

Ulica           nr domu       nr lokalu 
     

Kod            Miejscowo ść 

  -      

Województwo                      Powiat         Gmi na 

     

Szkoł ą rejonow ą dla dziecka jest : 
................................................................................................................................................ 
( Nr Szkoły Podstawowej i adres szkoły. Wypełniaj ą rodzice dzieci  pi ęcioletnich i sze ścioletnich ) 
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II. INFORMACJE DODATKOWE 

A. (wpisa ć  „TAK” lub „NIE” ) 
Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego ……………………    
Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych: 

• matka ……………… 
• ojciec ……………….    

Dziecko w rodzinie zastępczej  …………………..    
Dziecko rodziców pracujących:  

• matka pracuje ………………   
• ojciec pracuje ……………… 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności …………………………………………….  
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ……………………………. 
Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ……………………... 
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki ……………………… 

B.Odległość z domu do najbliższej  placówki ………………………… 

Preferowane miejsce uczęszczania dziecka – dotyczy dzieci 3-6 letnich  ( wpisa ć znak w 
odpowiedniej kratce) 

o Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie 
Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola  -5 godzin  ( 5-6 latki)   
- 8 godzin  (3-4 latki) niepotrzebne skreślić 

o Punkt Przedszkolny w Zabrodziu 
o Punkt Przedszkolny w Bombli 

 
   (wpisa ć znak x w odpowiedniej kratce) – dotyczy dzieci 3-6 letnich 

o siedziba placówki w pobliżu miejsca zamieszkania 
o siedziba placówki w pobliżu miejsca pracy rodzica/opiekuna 

 
Chcąc jak najlepiej wspomóc rozwój dziecka, kierujemy do Państwa   pytania. 

Udzielone odpowiedzi pomogą nam  lepiej poznać każde dziecko i zaplanować 

pracę placówki. Wybraną odpowiedź proszę podkreślić  lub uzupełnić miejsce 

wykropkowane. 

1. Czy dziecko jest samodzielne?  tak      oczekuje pomocy       nie 

2.Czy dziecko jest na diecie? Jeśli tak to jakiej?........................................................ 

3. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną ?  tak       nie 

Jeśli tak to jakiego specjalisty…………………………………………………………….. 

4. Czy dziecko będzie korzystało z nieodpłatnych zajęć religii katolickiej?  tak      nie 

5. Inne istotne informacje o dziecku: zainteresowania, zdolności, trudności 

wychowawcze, stan zdrowia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 



 4

 
III. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
MATKA  OJCIEC  
Imię i     
 nazwisko  .................................................          
...................................................... 
 
rok urodzenia ..........................................             ...................................................... 
 
wykształcenie ..........................................             ...................................................... 
 
rodzaj pracy: stała / dorywcza / zasiłek   stała / dorywcza / zasiłek 
(niepotrzebne skreślić) 
 
Miejsce pracy:……………………………                 …………………………………… 
 
godziny pracy .......................................              ........................................................ 
 
Telefon do natychmiastowego kontaktu .......................................................................... 
 
RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia) 
................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECKA: 
W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
• zawarcia  umowy  z przedszkolem w terminie  15 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji 
• przestrzegania postanowień statutu przedszkola 
• podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach 
• regularnego  uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym  terminie 
• poinformowania przedszkola o rezygnacji do 30 sierp nia. W przypadku nie 

zgłoszenia takiej informacji jestem zobowi ązany ui ścić opłat ę za miesi ąc 
wrzesie ń 

• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 
dorosłą, upoważnioną pisemnie przez rodziców/ opiekunów  

• przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego  dziecka 
• uczestniczenia w zebraniach rodziców 
• opłacenia składki PZU od nieszczęśliwych wypadków 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY, zgodnie z 
Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki 
oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.Urz. MEN nr 4/93 poz. 12), są zebrane w celu szybkiego 
kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko 
nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyra żam zgod ę. 
 

 
Data ....................... 
 
Podpis czytelny: matki ............................................... ojca .......................................... 
 
 
 
 


