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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

rok szkolny 2023/2024 

Karolinka Przedszkole Muzyczne, Bełchatów Nehrebeckiego 55 

I. Dane osobowe dziecka 

Dane identyfikacyjne dziecka 

Imiona  

Nazwisko  

PESEL  

Data i miejsce 
urodzenia 

 

 

II. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres zamieszkania   

Adres e- mail   

Zawód i aktualne 
miejsce pracy 

  

Telefon kontaktowy 
do miejsca pracy 

  

 

III. Inne informacje i dane o dziecku 

 

Kryteria podstawowe tak nie 
Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca   

Rodzeostwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki   

Dziecko samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe 
(potrzeby fizjologiczne, jedzenie, ubieranie) 

  

Rodzice /opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
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prowadzą gospodarstwo rolne lub działalnośd gospodarczą. 
Kryterium ma zastosowanie również dla rodzica/ opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego dziecko. 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

  

 

IV. Zobowiązanie rodziców/ opiekunów dziecka 

 podania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego 

upoważnioną 

 przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu 

 przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego 

 

V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że 

podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Zobowiązuję się do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł na podany 

nr konta w ciągu 7 dni od daty złożenia karty zgłoszenia na numer konta bankowego: 

ING BANK 68 1050 1461 1000 0097 4339 5726 z dopiskiem  

„Muzyczna Karolinka wpisowe za imię i nazwisko dziecka” 

 

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

(podpis matki/ opiekuna prawnego)    (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 

VI. Oświadczenia dotyczące danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu przez Karolinka Przedszkole Muzyczne wyłącznie  

w celu rekrutacji dziecka do przedszkola oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) 

rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy, w tym 

na potrzeby bieżącego kontaktu. 

 

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

(podpis matki/ opiekuna prawnego)    (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 


