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ul. Wyszyńskiego 17A 
32-500 Chrzanów 
tel. 530-057-356 

mail: przedszkole_disneya@wp.pl 
www.przedszkole-disneya.pl 

 
 

                 ______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                 
 

PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY UWAŻNIE  PRZECZYTAĆ CAŁY FORMULARZ 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  
IM. WALTA DISNEYA W CHRZANOWIE 

 
 
I. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DZIECKA: 
 

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

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

3. Adres zamieszkania (z kodem) ..........................................................................................................................  

4. Adres zameldowania........................................................................................................................................... 

5.Pesel dziecka........................................................................................................................................................ 

6.Rodzeństwo (imię nazwisko, wiek) ………………………………………………………………………… 

 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA: 
 
 Matka/Opiekun Prawny  Ojciec/Opiekun Prawny  

Imię̨ (imiona) i nazwisko    

Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu/mieszkania kod 
pocztowy, miejscowość́)  

  

Telefon kontaktowy  
 

 

e-mail    
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III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady rozwojowe, specjalna 
dieta, alergie, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego itp.): 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
IV. DANE DOTYCZĄCE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA   
    Z PRZEDSZKOLA: 
 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego Nr telefonu 
    
    
    
    

 
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili 
odebrania go z przedszkola przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.            
 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu   od......................................do......................................                                                          
              
        
V. WYRAŻAM ZGODĘ, ABY MOJE DZIECKO UCZESTNICZYŁO W LEKCJACH RELIGII 
 

TAK       NIE 
 
 
VI. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA  
W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do: 

v przestrzegania postanowień statutu przedszkola 
v podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 
v regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie  
v przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego 

upoważnioną  
v przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka 
v uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 
 
 
VII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW): 
 

1. Oświadczamy, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Akceptuję warunki opieki nad dzieckiem i wynikające z tego prawa i obowiązki zawarte w 

Statucie przedszkola dostępnym siedzibie przedszkola. 
3. Decyzja przyjęcia dziecka do przedszkola skutkuje zawarciem umowy i wiąże obie strony.  
4. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka w celu promocyjnych przedszkola na 

stronie internetowej przedszkola https://www.przedszkole-disneya.pl/ oraz na profilu 
https://www.facebook.com/PrzedszkoleDisneya/ 

 
 

 
Data ................................              .................................................................. 

podpis ojca (opiekuna) matki (opiekunki) 
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____________________________________________________________________________________ 
 

DECYZJA : 
 

przyjęty                                         oczekuje                                              rezygnacja 
 
 
 
 

 
 Przyjęte od dnia .................................................................. 

 
 

Dyrektor Przedszkola........................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

 


