
  

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE   

„GUMISIOWA DOLINA” W RZESZOWIE   

   
ul. Reformacka 4  

35-026  Rzeszów  

NIP 813-36-49-229 

tel. 667-305-003 

tel. 695-761-799   
    

Data: …………………………….   

   

   

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA   

(Podanie o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola   

„GUMISIOWA DOLINA” W RZESZOWIE   

   

Proszę o przyjęcie   

……………………………………………………………………………………………..,   
(imiona i nazwisko dziecka)   

ur. w dniu …………………………… w ………………………….,   nr 

PESEL ……………………………………..   

do Niepublicznego Przedszkola „GUMISIOWA DOLINA” przy ul. Reformackiej 4 w 

Rzeszowie  i objęcie opieką dziecka w roku szkolnym ………….od dnia 

......………….................... do dnia ……………………….. r.   

Adres zamieszkania dziecka:   

…………………………………………………………………………………………...   
(kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)   

………………………………………………………, gmina …….………...................................   

Pozostałe informacje:   

MAMA:                                                                       TATA:   
Imię i nazwisko      Imię i nazwisko      

Adres zamieszkania      Adres zamieszkania      

Adres zameldowania      Adres zameldowania      

Numer dowodu osobistego   
(ew. paszportu)   

   

   Numer dowodu osobistego   
(ew. paszportu)   

   

   

Zawód wykonywany      Zawód wykonywany      

Nazwa i adres zakładu pracy      Nazwa i adres zakładu pracy      

Telefon do domu      Telefon do domu      

Telefon do pracy      Telefon do pracy      

Telefon komórkowy      Telefon komórkowy      
e-mail      e-mail      



            

  

   

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza Rodzicami zgłoszonymi powyżej):   
Imię i nazwisko: Nr dokumentu:………………………………………………………………………………….  
Imię i nazwisko: Nr dokumentu:………………………………………………………………………………….  
Imię i nazwisko: Nr dokumentu:………………………………………………………………………………….   
 Dane na temat dziecka:   

Czy dziecko uczęszczało już do  żłobka/przedszkola? TAK / NIE ew. przyczyny zmiany 

przedszkola:……………………………………….   
………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………   
 Czy dziecko śpi w ciągu dnia? TAK / NIE W jakich godzinach:…………………………………………….   

Czy dziecko jest leworęczne? TAK / NIE    
Czy dziecko informuje o potrzebach fizjologicznych? TAK / NIE   
Czy dziecko często choruje TAK / NIE Najczęstsze choroby:……………………………………………….  

Przebyte choroby zakaźne TAK / NIE ………………………jakie?     …………………………………...  

Czy dziecko miało wypadek/ki? TAK / NIE  ew. jakie…………………………………………………………   
Czy dziecko jest uczulone? TAK / NIE ew. na co?.................................................................................   
Rodzeństwo TAK / NIE Informacje nt. rodzeństwie (liczba, wiek):…………………………………………..   
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 

(stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp.)   
……………………………………………………………………………………………………………  

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

 Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu przeprowadzenia rekrutacji do Niepublicznego 

Przedszkola „Gumisiowa Dolina” w Rzeszowie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 101,poz.926 z 2002r. z póżn. zmianami).   
Jednocześnie zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem mego dziecka w 

przedszkolu, ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów.   

   

  

       RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:   

1) Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego statutu.   

2) Niezwłocznego poinformowania przedszkola o każdej zmianie danych osobowych własnych oraz 

dziecka.   

                          

_____________________                         __________________________   

Data i podpis matki/opiekunki                                                                       Data i podpis ojca/opiekuna   

     niepotrzebne skreślić    
DECYZJA O KWALIFIKACJI   

1.zakwalifikowano dziecko do pobytu  w przedszkolu od dnia………………………………………….   

2.nie zakwalifikowano dziecka z powodu....................................................................................... ...........   



                                                                                                          ........................................   podpis dyrektora   


