
pieczęć przedszkola

I.Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy
Chrystusa Pana w Krakowie ul. Piaszczysta 8

UWAGA! Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

imię i nazwisko dziecka

PESEL
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

miejscowość 

adres zamieszkania dziecka  ulica nr domu nr mieszkania Kod poczt. Powiat           Gmina
Poczta

adres zameldowania dziecka  ulica nr domu nr mieszkania
Kod poczt.

Powiat           Gmina
Poczta

nazwa i numer oraz adres szkoły podstawowej (rejonowej)

adres zamieszkania rodziców/opiekunów

rodzeństwo ( imiona i rok urodzenia)

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

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

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

 II. Dane dotyczące rodziców / opiekunów

MATKA OJCIEC

nazwisko i imię

rok urodzenia

wykształcenie

zawód

nr dowodu osobistego

miejsce pracy



godziny pracy

Telefon komórkowy

Adres e-mail

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie 
dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, ewentualne potrzeby itp.)

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

  
      Wnoszę opłatę wpisową…………….zł

IV. Zobowiązuję się do:

 przestrzegania regulaminu przedszkola,
 podawania  do  wiadomości  przedszkola  jakichkolwiek  zmian  w  podanych  wyżej

informacjach,
 punktualnego przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  z  przedszkola osobiście  lub przez

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną nauczycielce na piśmie,
 systematycznego zgłaszania przyczyn nieobecności dziecka,
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 
 regularneg  o uiszczania opłat za przedszkole do 10-tego każdego miesiąca   ,

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZOBOWIAZAŃ MOŻE SPOWODOWAĆ
SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW!!!

V. 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.U. 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 wyrażam zgodę.

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z uroczystości i imprez przedszkolnych na 
stronie internetowej przedszkola www.przedszkolezdch.pl oraz w innych materiałach 
promujących przedszkole.

Oświadczam także, że podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data .......................   Podpis rodzica / opiekuna prawnego/....................................................

http://www.przedszkolezdch.pl/


Załącznik do karty wpisu

Przedszkole prowadzone przez Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
charakteryzuje się:

 Chrześcijańską koncepcją człowieka i świata,
 Integralną formacją osoby w jej wymiarach: indywidualnym, społecznym    i religijnym,
 Współpracą rodziców i nauczycieli w dziele wychowania
 Zaangażowaniem w ciągłą formację i chrześcijański styl życia

1. Czy akceptują Państwo wychowanie opierające się na etyce chrześcijańskiej 
proponowane przez nasze Przedszkole?

                   TAK                                                        NIE

2. Czy zobowiązują się Państwo do współpracy w dziele wychowania religijnego, jakie 
proponuje nasze Przedszkole

                    TAK                                                        NIE

3. Oczekiwania Państwa wobec przedszkola (szczególnie jego roli wychowawczej )

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Sugestie rodziców, oferowana pomoc dla przedszkola, propozycje

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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