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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA 

„KOLOROWY ŚWIAT” 

I. DANE DZIECKA      
                                                                         

Imię (imiona)  
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                           

Nazwisko  
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                           

Płeć  
(proszę wstawić znak X przy 
właściwym) 

Dziewczynka  Chłopiec  

Wiek   

Data urodzenia 
 

       

          

PESEL 

            

ADRES ZAMIESZKANIA: 
             

Ulica 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                   

 Nr domu   Nr lokalu  

Miejscowość 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                           

Kod pocztowy 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

  -    Obszar 
Proszę wstawić X) 

Miasto  Wieś  

                           

Województwo 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                           

Powiat 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                   

Gmina 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

ADRES ZAMELDOWANIA:              
             

Dane kontaktowe - ulica 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                   

 Nr domu   Nr lokalu  

Miejscowość 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                           

Kod pocztowy 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

  -    Obszar 
Proszę wstawić X) 

Miasto  Wieś  

                           

Województwo 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  



                        

 

 

 

 
 Projekt „Kolorowy Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno”  

Nr  RPLD.11.01.01-10-0013/16  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków                                                                           
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                    Biuro Projektu: 
                                                              Realizator Projektu:                                                                       ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno 
                                                                                                                                                                    Tel/fax: 24 253 37 42 
                                                        Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie                       ckkutno@zdz.edu.pl 
                                                              Centrum Kształcenia w Kutnie                                                      www.zdz-kutno.pl 
                                                                
                                                                                                                                          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

II. Ja niżej podpisana/y…………………………………………………… będąca/y 

rodzicem/opiekunem prawnym dziecka (imię nazwisko)…………………………………………... 

oświadczam, że dziecko: 

□ jest w wieku 3-6 lat 

□ zamieszkuje na terenie gminy wiejskiej Kutno 

□ nie ma przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczęszczania do przedszkola 

III. Ja niżej podpisana/y…………………………………………………… będąca/y 

rodzicem/opiekunem prawnym dziecka (imię nazwisko)…………………………………………... 

oświadczam, że: 

     □ dochód na członka rodziny wynosi poniżej min. Socjalnego 

         □ jestem osobą samotnie wychowującą dziecko 

     □ obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka są bezrobotni 

     □ bezrobotny jest jeden rodzic/ opiekun prawny dziecka 

     □ dziecko posiada rodzeństwo 

     □ dziecko jest w wieku 3-4 lata 

 

1. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zaistnienia zmian w informacjach podanych 

wyżej, bezzwłocznie zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie. 

2. Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne 

upoważnienie dla osób, które będą mogły odebrać dziecko z przedszkola. 

3. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych 

mojego dziecka (w tym danych wrażliwych) zawartych w niniejszej karcie zgodnie z ustawą                    

                           

Powiat 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                   

Gmina 
(proszę wpisać drukowanymi literami) 

                  

                           

Numer telefonu stacjonarnego 

rodzica 
(proszę wpisać drukowanymi cyframi) 

                  

                           

Numer telefonu komórkowego 

rodzica/ opiekuna 
(proszę wpisać drukowanymi cyframi) 

                  

    

 
                      

Adres e-mail rodzica/opiekuna 
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o ochronie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji projektu, 

a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych. 

4. Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz mojego dziecka              

i możliwości ich poprawiania. 

5. Zostałam/Em poinformowana/y że udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany jest 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

poprzez publikację zdjęć wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych w 

ramach projektu „Kolorowy Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno”. Jednocześnie 

oświadczam, iż zdjęcie te nie naruszają moich dóbr osobistych.  

7. Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy niniejszym oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym dokumencie odpowiadają 

stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

    _____________________________                             _____________________________ 

     (podpis matki/opiekuna prawnego)                               ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 


