
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MAGICZNA KRAINA

                                                                                    Nowa Wola, dnia ................................

1. Proszę o przyjęcie dziecka:

imię pierwsze:  ............................................................................................. 

imię drugie...................................................................................................

nazwisko...............................................................................................................

urodzonego  .........................        w  .....................................  Kraj............................................

do  Przedszkola  / Żłobka od  dnia 

........................................................................................................................................... 

2.  PESEL dziecka................................................................................................. 

3.  Adres zamieszkania dziecka:

ulica:.................................................................................................................................

miejscowość:....................................................................................................................

kod pocztowy:...............................................Poczta:.........................................................

Województwo...................................................................................................................

Powiat...............................................................................................................................

Gmina.................................................................................................................................

3a. Adres  zameldowania  dziecka..

ulica:.................................................................................................................................

miejscowość:....................................................................................................................

kod pocztowy:...............................................Poczta:.........................................................

Województwo...................................................................................................................

Powiat...............................................................................................................................

Gmina................................................................................................................................

4. Obywatelstwo...............................................................................................................

5. Kraj pochodzenia...............................................................................................................



6. Czy dziecko posiada  orzeczenie o niepełnosprawności?      □ TAK     □  NIE

7.  Czy dziecko posiada opinię o potrzebie kształcenia specjalnego   □ TAK     □  NIE

8.Czy dziecko  posiada  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego   □ TAK     □  NIE

9.  Czy matka posiada władzę rodzicielską?                       □ TAK     □  NIE

10. Czy ojciec posiada władzę rodzicielską?                     □ TAK     □  NIE

11.. Informacje o rodzeństwie:

liczba 1 2 3 4 5

wiek

12.  Dane rodziców/opiekunów dziecka 

•  Matka: 

Imię: ..................................................................................... 

Nazwisko: ………………………………………………………………………… 

PESEL:................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................................................ 

e-mail:.................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych................................................................

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

Adres  zameldowania rodziców lub opiekunów prawnych  (jeśli jest inny niż zamieszkania

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

Miejsce pracy matki :

nazwa miejsca pracy.....................................................................................................................

adres:...........................................................................................................................................

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

nr telefonu....................................................................................................................................



•  Ojciec: 

Imię: ..................................................................................... 

Nazwisko: ………………………………………………………………………… 

PESEL:................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................................................ 

e-mail:.................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych.....................................................................

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

Adres  zameldowania rodziców lub opiekunów prawnych  (jeśli jest inny niż zamieszkania

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

Miejsce pracy ojca:

nazwa miejsca pracy.....................................................................................................................

adres:...........................................................................................................................................

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

nr telefonu....................................................................................................................................

13.  Przewidywane  godziny przyprowadzania  do przedszkola/ żłobka  .................................... 

i odbioru z przedszkola/ żłobka .......................................................... ….............................

14. Właściwe proszę zaznaczyć ‘X” 

 □  Dziecko  dotychczas  korzystało  z  popołudniowego  odpoczynku,  proszę

aby w przedszkolu / żłobku leżakowało. 

 □ Dziecko  dotychczas  nie  korzystało  z  popołudniowego  odpoczynku,  nie 

ma potrzeby, aby leżakowało w przedszkolu / żłobku

15. Jakie aktywności/ zajęcia Państwa dziecko lubi najbardziej? (lepienie z plasteliny, kolorowanie, 
czytanie książek, układanie klocków itp.)

.............................................................................................................................................

16.  Co powoduje, że dziecko się uśmiecha? ….......................................................................

17. Co powoduje, że dziecko się boi?.......................................................................................

18 Zdrowie dziecka



alergie (jakie?)..............................................................................................................................

czy dziecko wymaga specjalnej diety?..........................................................................................

Czy są produktu które ze względów zdrowotnych powinny być wyeliminowane.. z diety dziecka?

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

stałe  choroby  dziecka (jakie?)
…......................................................................................................................................................

inne (jakie?)......................................................................................................................................

19. Spostrzeżenia o dziecku, którymi chcieliby Państwo się podzielić?

..........................................................................................................................................................

20. Skąd dowiedzieli się Państwo o Przedszkolu/Żłobku Magiczna  Kraina  (właściwe proszę 
zaznaczyć ‘X” )

 □ strona internetowa  www.MagicznaKraina.com

 □ reklama zewnętrzna (szyldy, reklamy)

 □ rekomendacja znajomych

 □ Facebook

 □ inne (jakie?).........................................................

21.Co Państwa zainteresowało w naszej ofercie? (właściwe proszę zaznaczyć ‘X” )

 □poziom nauczania

 □ lokalizacja

 □ oferta zajęć przedszkola/żłobka( które zajęcia najbardziej ?)....................................................

 □ własna kuchnia

 □ inne.......................................................................................................................................

Oświadczenie i zobowiązanie Rodziców:

•  Oświadczam/y,  że  z  chwilą  przyjęcia  dziecka  do  przedszkola / żłobka

zobowiązuje/my się do przestrzegania regulaminu  i procedur przedszkola / żłobka

•  Zobowiązuje/my się do regularnego  ponoszenia  kosztów pobytu dziecka 



w  przedszkolu / żłobku  po  spisaniu  umowy  na  świadczenie  usług  przez 

przedszkole / żłobek zgodnie  z  aktualnymi  regulacjami  obowiązującymi  w  tej 

sprawie. 

•  Przestrzegania  statutu przedszkola./ żłobka

•  Aktualizacji w przypadku  zmiany w/w danych. 

•  Przyprowadzania  do przedszkola / żłobka  tylko zdrowego dziecka. 

•  Uczestniczenia  w zebraniach  rodziców. 

•  Powiadomienia  dyrektora  o  rezygnacji  z  przedszkola / żłobka z  miesięcznym wyprzedzeniem. 

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

podpis  matki                                                                            podpis  ojca 

Oświadczam,że zapoznałam/em  się  z :  regulaminem , statutem, procedurami Przedszkola/Żłobka 
Magiczna Kraina i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych.

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

podpis  matki                                                                            podpis  ojca 

Wyrażam /y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w
przedszkolu/ żłobku naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz osób  upoważnionych  do

odbioru dziecka, przez Dyrektora Przedszkola/Żłobka zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. O ochronie danych
osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c, art. 7, art.8 oraz art. 9 ust.2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO

Oświadczam, że wszystkie informacje, zawarte w karcie są prawdziwe. Zobowiązuję się w terminie jednego
tygodnia poinformować o pojawiających się zmianach, dotyczących powyższych informacji



Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli  informacyjnej 
znajdującej się w budynku przedszkola.

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

podpis matki                                                                                    podpis ojca 

Podmiot prowadzący żłobek przetwarza dane, o których mowa powyżej, wyłącznie w związku z 
rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania o którym mowa w art. 64c ust.1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych …

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

podpis matki                                                                                    podpis  ojca 


