
 

Karta zgłoszenia dziecka 

do grupy przedszkolnej utworzonej w ramach projektu  

nr RPDS RPDS.10.01.04-02-0001/17 pn.”POZYTYWKA –  

pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” 

w Niepublicznym Przedszkolu Frajda w Świdnicy 

w roku szkolnym 2018/2019 
  

Dane osobowe i adres zamieszkania dziecka: 

Imiona .......................................... 

Nazwisko ..................................... 

PESEL ......................................... 

Data urodzenia ............................ 

Miejscowość ................................ 

Adres zamieszkania 

Ulica ........................................... 

Numer domu .............................. 

Kod ............................................ 

Miejscowość ............................... 

Przewidywane godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od................do................... 

który rok w przedszkolu ............................................................................................ 

Nazwa i adres obwodowej szkoły podstawowej  

(wg zameldowania):……………………………………………………………………… 

 

 
Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki ................................................. 

Telefon kontaktowy .................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................. 

Zakład pracy ....................................................................... 

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna .................................................... 

Telefon kontaktowy .................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................. 

Zakład pracy ....................................................................... 



 

 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (opinie, orzeczenia, choroby, 

wady rozwojowe, alergie oraz inne informacje o dziecku, które uznacie Państwo za ważne) 

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

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

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

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

 

Rodzeństwo (proszę podać imiona i rok urodzenia): 
.......................................................................................................................................................

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

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

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest 

Niepubliczne Przedszkole Frajda w Świdnicy. Ujawnione dane przetwarzane będą na 

podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000) w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „POZYTYWKA – pozytywne zmiany w edukacji 

przedszkolnej” oraz realizacji obowiązku opiekuńczego względem wychowanka placówki 

oświatowej prowadzonej przez Fundację Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU w Świdnicy. 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ww. Ustawy. 

Przysługują Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne.                                                                                          

 

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

(data, miejscowość)                                                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z zajęć i imprez na stronie internetowej 

placówki. 

 

 

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

(data, miejscowość)                                                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna) 

 



 

Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………............ 

Data urodzenia: ……………………... 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 

Oświadczam, że: 

Wpisać 

odpowiednio: 

  

   TAK       

 

NIE 

Dziecko zamieszkuje na Osiedlu Zawiszów-   

Dziecko zamieszkuje na terenach wiejsko- miejskich-   

Przynajmniej jedno z rodziców dziecka pracuje na Osiedlu Zawiszów-   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności-   

Przynajmniej jedno z rodziców dziecka posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności- 

  

Dziecko posiada rodzeństwo-   

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola ,,Frajda”, 

żłobka nr 2 lub SP nr 1- 

  

Dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica-   

Przynajmniej jedno z rodziców dziecka powraca na rynek pracy ( po okresie 

wychowywania dziecka)- 

  

 

Na prośbę Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka ,,AGUGU” rodzic zobowiązany będzie do 

przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. 

 

……………………………………………. 

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 


