
 

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A    D Z I E C K A 

do  Przedszkola Nr 6 w Koninie 

Dyżur Letni w sierpniu 2017 

62- 510 Konin, ul. Solskiego 4 

 

 

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

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

3. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………..……………………. 

4. Telefony kontaktowe ……………………………………………………………………………………….………... 

5. PESEL dziecka ……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Nazwiska i imiona rodziców /opiekunów prawnych/ ……………………………………………………………. 

7. Przedszkole macierzyste, do którego uczęszcza dziecko ………………………………………………………... 

8. Czy u dziecka stwierdzono alergie, jakie? ……………………………………………….……………………….. 

9. Czy dziecko jest objęte opieką MOPR i czy korzysta z programu dożywiania? ………………………...…… 

10. Informacje o rodzinie dziecka (zaznaczyć odpowiednie): 

a. Rodzina pełna, 

b. Rodzic samotnie wychowujący dziecko, 

c. Niepełnosprawność dziecka /orzeczenie o niepełnosprawności należy dołączyć do karty zgłoszenia/, 

d. Niepełnosprawność któregoś z rodziców, 

e. Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci), 

f. Rodzina zastępcza, 

g. Rodzice pracujący, 

h. Choroby przewlekłe dziecka /wpisać/ ……………………………………………………………………………... 

11. Dziecko z przedszkola odbierać będą: 

Biorąc pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka  

upoważniam do odbioru z przedszkola następujące osoby: 

 

 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 

 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 

 

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

(Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 

 

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

(Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 



Dzienny czas pracy przedszkola od godziny 6
00

 – do godziny 17
00

. 

Bezpłatna 5 – godzinna podstawa programowa wychowania przedszkolnego  realizowana jest w godzinach :  

od  8
00 

do 13
00

. 

Godziny pobytu dziecka  w przedszkolu: od godz. ………….. do godz. ..…………… 

Liczba posiłków : śniadanie (8
30

),     obiad   (11
30

) ,     podwieczorek (14
00

) – właściwe podkreślić. 

 

 ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO : 

□ dostarczenia wypełnionej karty informacyjnej oraz deklaracji do Przedszkola Nr 6 w Koninie ul. Solskiego 4 

do dnia 31 maja 2017 r. 

□ dokonania opłaty za korzystanie z  usług  przedszkola w miesiącu sierpniu 2017 r. - w dniach 1, 2, 3 sierpnia 

2017 roku , w godz. 7
30

 – 15
00 

□ przestrzegania zapisów deklaracji, szczególnie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w p-lu 

□ przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

□ przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub  przez osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie do 

odbioru dziecka 

□ niezwłocznego informowania przedszkola, na piśmie o zmianach osobowych, adresowych 

□ dostarczenia dziecku w pierwszym dniu dyżuru, tj. 01 sierpnia 2017 r. podpisanych rzeczy i materiałów: 

odzieży na przebranie, szczoteczki oraz pasty do zębów z kubeczkiem, papci, piżamki. 

 

Zgłoszenie pobytu dziecka w przedszkolu od …………………………do …………………………. 

 Oświadczenie  rodziców Dziecka   (prawnych opiekunów) 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie w celu realizacji zadań przedszkola -  zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z dnia 29 października 1997 r. Nr 133 poz.883, z późn. zm.). 

                                                                            

 

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

                                                      Podpisy rodziców /prawnych opiekunów/ 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

  Data  wpływu Karty (wypełnia Przedszkole) 

 

 

 

DECYZJA   DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

 

 Dyrektor  w dniu  

 

 

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

 

Zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała  

 

 

dziecko…………………………………………………………………………………… 

 

 

na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2017 r.  

 

Podpisy członków Komisji: 

 

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

                                                                                                      dyrektor 


