
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „OREWIACZEK” 

prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Ostródzie  

ul. Grunwaldzka 19 A 

14 – 100 Ostróda  

Tel. 89/646 – 49 – 29  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

1. Imię i nazwisko dziecka: ...........................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia:..........................................................................................   

3. PESEL:  .....................................................................................................................  

4. Adres zamieszkania (z kodem) i tel.: ........................................................................ 

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

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

5. Adres zameldowania: ................................................................................................ 

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

6. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (podkreślić właściwe): 

 Pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej 

 Pobyt na ……………….. godz. 

 Pobyt na dodatkowe godziny  opieki ………………… 

 Okresowy pobyt całodobowy, soboty, niedziele  

II. INFORMACJE O RODZINIE 

1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów 

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko   

Miejsce pracy, telefon   

Telefon kontaktowy   

 



2. Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia): 

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

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

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

3. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki i w domu po 

przywiezieniu przez samochód stowarzyszenia: 

Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
PESEL Nr telefonu 

    

    

    

    

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili 
odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  

 

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

                                                                           ( podpisy rodziców) 

 

III. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (rodzaj niepełnosprawności, wady rozwojowe, 

stałe choroby, , alergie, itp.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA  

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej 

informacjach 

 regularnego uiszczania składek członkowskich w PSONI w wyznaczonym terminie,  

 przygotowanie na czas dziecka do wyjazdu – doprowadzenie go do samochodu  

i odebranie po przyjeździe lub przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

osobiście bądź  przez osobę dorosłą do tego upoważnioną, 

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis matki/opiekuna) 

 

 

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

 (czytelny podpis ojca/opiekuna) 

 

 

 

 

 


