
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO OCHRONKI IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 

 

Imię i nazwisko dziecka..........................................................Pesel.............................. 

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................. 

Adres zamieszkania: (kod miejscowość) ........................................................................ 

ul........................................................................................................................................ 

gmina ............................................................................................................................... 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW  / OPIEKUNÓW 

 

                                    MATKA                                      OJCIEC 

Nazwisko i imię ...........................................              .................................................... 

 

NUMERY  TELEFONÓW  KONTAKTOWYCH 

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

 

e- mail ……………………………….. 

 

DODATKOWE  WAŻNE  INFORMACJE  O  DZIECKU: 
(alergie, ulubione zabawy, to co państwo uważają że powinniśmy wiedzieć) 
 

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

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

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

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

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

DLACZEGO WYBIERAJĄ PAŃSTWO NASZĄ PLACÓWKĘ 

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

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

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

 



 

 Niepubliczne Przedszkole „OCHRONKA” im. Edmunda Bojanowskiego 

prowadzone jest przez Prowincję Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

 

 Placówka o profilu katolickim, działalność wychowawczo – dydaktyczną prowadzi 

w oparciu o Program wychowawczy  Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

 

„Ochronka” czynna jest od poniedziałku do piątku, od 6
45 

do 16
00

, nieczynna 

natomiast w okresie przerwy Bożonarodzeniowej, Wielkanocnej (jak w szkołach),  

przerwy wakacyjnej sierpień . Za zgodą Organu Prowadzącego Dyrektor przedszkola 

może ustalić dodatkowe przerwy w pracy przedszkola w łącznym wymiarze nie 

dłuższym niż 5 dni w ciągu roku szkolnego. 
 

     Zapisując dziecko do  „Ochronki”  zgadzam się na powyższe zasady. 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych 

informacjach – adresu zamieszkania 

 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

dorosłą nie będącą pod wpływem alkoholu, zgłoszoną wychowawczyni na piśmie, 

zapewniając dziecku bezpieczeństwo 

 Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 Uczestniczenia w zebraniach rodziców 

               

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO 

RODZINY są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz 

poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom 

przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

 

 

Data ............................ 

Podpis czytelny: rodzica lub opiekuna   ..............................................
 

 

 



 

 

 Niepubliczne Przedszkole „OCHRONKA” im. Edmunda Bojanowskiego 

prowadzone jest przez Prowincję Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

 

 Placówka o profilu katolickim, działalność wychowawczo – dydaktyczną prowadzi 

w oparciu o Program wychowawczy  Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

 

„Ochronka” czynna jest od poniedziałku do piątku, od 6
45 

do 16
00

, nieczynna 

natomiast w okresie przerwy Bożonarodzeniowej, Wielkanocnej (jak w szkołach),  

przerwy wakacyjnej lipiec – sierpień (półtora miesiąca). Za zgodą Organu 

Prowadzącego Dyrektor przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy 

przedszkola w łącznym wymiarze nie dłuższym niż 5 dni w ciągu roku szkolnego. 
 

     Zapisując dziecko do  „Ochronki”  zgadzam się na powyższe zasady. 

Data ............................ 

Podpis czytelny: rodzica lub opiekuna   ..............................................
 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO OCHRONKI IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 

 

Imię i nazwisko dziecka..........................................................Pesel.............................. 

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................. 

Adres zamieszkania: (kod miejscowość) ........................................................................ 

ul........................................................................................................................................ 

gmina ............................................................................................................................... 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW  / OPIEKUNÓW 

 

                                    MATKA                                      OJCIEC 

Nazwisko i imię ...........................................              .................................................... 

 

Data ............................ 

Podpis czytelny: rodzica lub opiekuna   ..............................................
 


