
KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERNEJ 
 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Biernej 

 

(wypełnić drukiem) 

Dane osobowe dziecka  

 

Imię (imiona)                 Nazwisko         PESEL 

                                        
 

Data urodzenia            Miejsce urodzenia   

  -   -                                   
 

Adres zamieszkania dziecka  

                                        
 

Adres zameldowania dziecka  

                                        
 

Szkoła obwodowa dziecka 

                                        

 

Prosimy również o wypełnienie poniższych punktów  

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii 

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na niezobowiązujące fotografowanie mojego dziecka 

na terenie szkoły 

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na upublicznianie wizerunku mojego dziecka na 

fotografiach z uroczystości szkolnych umieszczanych na tablicach w szkole i na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej placówki 

I. Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych: 
 

Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna 

                                        
 

Nazwa i adres zakładu pracy 

                                        
 

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna 

                                        
 

Nazwa i adres zakładu pracy 

                                        
 

Telefony kontaktowe  

                                        

 

II. Deklaracja rodziców / prawnych opiekunów  

Syn/córka będzie przyprowadzany(a) do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej                  

w Biernej 

Syn/córka będzie dojeżdżał(a) autobusem szkolnym do oddziału przedszkolnego w Szkole   * 

Podstawowej w Biernej 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 



III. Oświadczenie rodzica dziecka przyprowadzanego do oddziału przedszkolnego 

Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka do szkoły i przekazania go bezpośrednio 

nauczycielowi oddziału przedszkolnego, a po skończonych zajęciach w ustalonym czasie 

do odebrania dziecka ze szkoły od nauczyciela. 

 

…………………………………………. 
      (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 
IV. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania            

i odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego (upoważnione mogą być tylko osoby 

pełnoletnie)  

Ja …………………………………………………. legitymujący się dowodem osobistym 

o numerze …………………………… upoważniam do przyprowadzania i odbioru 

mojego dziecka z oddziału przedszkolnego następujące osoby: 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej               Seria i nr dowodu osobistego  

                                        
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej               Seria i nr dowodu osobistego  

                                        
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej               Seria i nr dowodu osobistego  

                                        

 

…………………………………………. 
      (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

V. Oświadczenie rodzica dziecka dojeżdżającego autobusem szkolnym 

 

Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka na przystanek autobusowy i przekazania go 

opiekunce autobusu szkolnego, a po skończonych zajęciach zobowiązuję się do odbioru 

dziecka od opiekunki autobusu szkolnego. 

 

…………………………………………. 
      (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

VI. Oświadczenia i zobowiązania rodziców 

 Podawać do wiadomości szkoły zmiany w powyższych informacjach, 

 Przestrzegać postanowień Statutu Szkoły Podstawowej w Biernej, 

 Przyprowadzać do oddziału przedszkolnego tylko zdrowe dziecko, 

 Uczestniczyć w zebraniach rodziców, 

 Zgłaszać się do szkoły na wezwanie. 

 
W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na wykorzystywanie zawartych w niniejszej karcie danych w celach statystycznych oraz w sprawach 

związanych z opieką przedszkolną. Pouczona(y) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. 
Świadoma(y) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze 
mnie niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych.  
 

                    …………………………………………. 
      (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Decyzja Dyrektora Szkoły: 

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

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

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

 

………………………………………                …………………………………………. 
(miejscowość, data)                (podpis ) 


