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Tel. 668 11 96 07, 695 78 98 78 
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Antoni Kępiński 

Karta zgł oszenia dziecka do przedszkola 

Proszę o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola „PROMYCZEK” 

w Tomaszowie Maz., ul. Żwirki i Wigury 3.  

Dane dziecka 

Dane osobowe dziecka 
 

 

 

PESEL  

Imię .....................................................................................  

Drugie imię .........................................................................  

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

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

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

Adres zamieszkania dziecka 
/ 
Ulica .....................................................................................  

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

Numer lokalu ......................................................................  

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

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

Adres zameldowania dziecka 
/jeżeli inny niż obok/ 
Ulica ....................................................................................  

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

Numer lokalu .....................................................................  

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

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

Informacje dodatkowe 

Pobyt dziecka w placówce 

Śniadanie 
 

       TAK             NIE 

  

Obiad 
 

       TAK             NIE 

  

Podwieczorek 
 

       TAK             NIE 

  

 

Godziny pobytu dziecka w placówce od ………………… do …………………… 

Miesiąc od którego dziecko będzie uczęszczać do przedszkola: 

…………………………………………… rok………………………. 
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Dane rodziców/prawnych opiekunów 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka 

Imię ........................................................................................................   

Nazwisko (obecne) ..............................................................................   

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

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka 

Imię ........................................................................................................  

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

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

Adres zamieszkania matki/opiekunki (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

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

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

Numer lokalu .........................................................................................  

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

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

Adres zamieszkania ojca/opiekuna (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

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

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

Numer lokalu .........................................................................................  

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

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

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na stronie 

internetowej przedszkola www.promyczek-tomaszow.pl  
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o organizowanych w przedszkolu zebraniach 

z rodzicami na adres e-mail……………………………………………………………………………………………  

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

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym podaniu, tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola 

„PROMYCZEK”. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą i ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 

926 ze zm.) 

Data przyjęcia zgłoszenia      Podpis rodzica/opiekuna 

……………………………………      …………………………………… 

 

 

http://www.promyczek-tomaszow.pl/

