
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Tańczące Nutki” 

Marcin Hnatów 

ul. Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko 

 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Muzycznego 

Tańczące Nutki  ul Topolowa 57 Brzesko  
                   

                  DATA ROZPOCZĘCIA :  …………………………….. 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola:     
 

1. Nazwisko i imię dziecka……………………………………………………………………... 

 

2. Data  urodzenia 

     

    Miejsce urodzenia…………………………………………………………………………….

  

3. Nr PESEL dziecka  

 

4. Nazwiska i imiona rodziców…………………………………………………………………. 

 

5. Adres zameldowania rodziców ……………………………………………………………… 

 

6. Adres zameldowania dziecka………………………………………………………………… 

 

7. Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….. 
 

      Adres mail      …………..…………………….............................@.................................. 
 

8. Deklarowany dzienny pobyt: 

a) 5 godzin 

b) powyżej 5 godzin 
 

9. Deklarowana liczba posiłków 

      a)   2 posiłki 

       b)  3 posiłki  

       c ) 4 posiłki 
 

10. Miejsce pracy matki, telefon 
 

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

11. Miejsce pracy ojca, telefon 
 

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

12. Informacje o dziecku 
 

- stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne) 
 

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

 

 

 

 

    -     -     

           



Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Tańczące Nutki” 

Marcin Hnatów 

ul. Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko 

 

 

- stopień samodzielności dziecka: 

 

Czy potrafi samodzielnie jeść?..................................................................................................... 

 

Czy potrafi korzystać z toalety?....................................................................................................  

 

Czy ubiera się samodzielnie?........................................................................................................ 

 

Czy komunikuje potrzeby dorosłym?........................................................................................... 

 

13. Inne osoby pełnoletnie upoważnione do odbioru dziecka (osoby nie wpisane tutaj będą  

musiały posiadać upoważnienie od rodziców do odbioru dziecka) 

1 imię nazwisko …………………………………………PESEL :………………………. 

2 Imię nazwisko………………………………………….PESEL:………………………. 

3 Imię nazwisko …………………………………………PESEL:……………………….. 

4 Imię nazwisko………………………………………….PESEL……………………….. 

 

14. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie przedszkola, na imprezach, 

wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz w prasie 

lokalnej. 

 

15. Oświadczam, że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej. 

 

 

 

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

                                                                                                          
                                                                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 97 z 29 

października 1997 r. z późn. zmianami) i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania 

zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka. Osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych. 

Oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 

 

                                                                                           

 

                                                                                                 ………………………………….. 
                                                                                                  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 


