
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 6  
IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT ZGROMADZENIA 

SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

GRUPA WIEKOWA -  .........................................................         ROK SZKOLNY  ..................../.................... 

I. Informacje o dziecku            ( PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

1. .................................................................................................................................................. 
                      (imię i nazwisko dziecka) 

2. ..................................................................................................................................................   
    (data i miejsce urodzenia, województwo) 

3. .................................................................................................................................................. 
(pełny adres zamieszkania, gmina) 

4. ………………………………………………………………………………………………. 
                                                    ( pełny adres zameldowania) 

4.  Numer PESEL dziecka   

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



Białystok, dn.   ......................................                                             .......................................................                                                                           

( podpis rodziców/opiekuna prawnego) 

II.  ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA 

Zobowiązuję się do: 

• przestrzegania postanowień STATUTU PRZEDSZKOLA i REGULAMINU PRZEDSZKOLA 

• przestrzegania reguł obowiązujących w przedszkolu opracowywanych przez dyrektora i kadrę 
m. in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz            
w celu usprawnienia pracy placówki w danym roku szkolnym 

• systematycznego dokonywania w terminie opłat za przedszkole oraz innych wydatków 
związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola przez cały rok, również lipiec, (nie 
obowiązuje dzieci  z grupy „0” - kończących edukację w przedszkolu) 

• przestrzegania punktualności  w przyprowadzaniu i odbioru dziecka z przedszkola.                
Czas po 1700 podlega dodatkowej opłacie: rozpoczęta godzina = 10 zł, jak również 
obowiązuje wpis do ZESZYTU SPÓŹNIEŃ ODBIORU DZIECKA  

• zapewnienia córce/synowi bezpieczeństwa podczas drogi do i z przedszkola oraz wzięcia za   
to całkowitej odpowiedzialności. (Nauczycielki biorą odpowiedzialność za dziecko od chwili 
przyprowadzenia go do sali do momentu osobistego odebrania przez rodzica lub osobę 
pełnoletnią upoważnioną na piśmie) 

• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian dotyczących sytuacji dziecka i jego 
rodziny i mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu 

• systematycznej i odpowiedzialnej współpracy z przedszkolem w dziele kształcenia                            
i wychowania dziecka, uczestniczenia w zebraniach rodziców, czytania ogłoszeń i śledzenia 
na bieżąco strony internetowej: e-mail: przedszkolemsf@interia.pl 

• przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 

• powiadamiania o nieobecności dziecka w przedszkolu, 

• powiadomienia dyrektora o planowanej rezygnacji z przedszkola z miesięcznym 
wyprzedzeniem 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z obowiązkami  Rodziców i akceptuję je. 
Zgadzam się na wychowanie i kształcenie mojego dziecka w duchu wartości i zasad katolickich. 

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

Białystok, dn.   ......................................                                             .......................................................                                                                           

( podpis rodziców/opiekuna prawnego) 



NIE 

III. Informacje o rodzinie dziecka     
 
1. Czy oboje rodzice mają pełne prawa rodzicielskie?                                           
      ( właściwe zaznaczyć kółkiem ) 

W przypadku, gdy rodzice lub jedno z nich jest pozbawione praw rodzicielskich albo ma  
ograniczone prawa rodzicielskie proszę wpisać, kto jest prawnym opiekunem dziecka: 

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

 
 
2. Czy dziecko ma rodzeństwo 

PŁEĆ :    K      M 

STARSZE :  przedział wieku: 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 

 

MŁODSZE :   

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

MATKA/opiekun prawny OJCIEC/opiekun prawny

Imię i Nazwisko 

Miejsce zamieszkania

Miejsce pracy,  
Telefon 

Telefon kontaktowy 
(domowy, komórkowy)

e–mail 

TAK 

TAK NIE

TAK NIE



Białystok, dn.   ......................................                                             .......................................................                                                                           

( podpis rodziców/opiekuna prawnego) 


