KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO JĘZYKOWEGO PRZEDSZKOLA
„BAŚNIOWY DWOREK”
NA ROK SZKOLNY ……..…/……..…

Imię i Nazwisko dziecka…………...……………………………………drugie imię……………………………
Data i miejsce urodzenia…………………………………..…….…PESEL …………………………………….
Adres zamieszkania( z kodem) ……………………………………………………………………………..……
Adres zameldowania ( z kodem) ……………………………………………………………………………....…
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ……….do……… tj ………………….godzin
Rodzaj posiłków, z których dziecko będzie korzystać…………………………………………………..……….
[śniadanie (ś); obiad (o); podwieczorek (p)]

I. Dane dotyczące rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
MATKA/PRAWNY OPIEKUN
Imię i Nazwisko …………………………………………..………………………………………………………
Adres zamieszkania( z kodem) ……………………………………………………………………………..…….
Telefon:…………………………………………………e mail…………………………………………………..
Miejsce pracy……………………………………………………………godziny pracy………………………....
OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN
Imię i Nazwisko ……………………………………..……..…………………………………………………….
Adres zamieszkania( z kodem) ……………………………………………………………………………..…….
Telefon:………………………………………………………….…e mail……………………………………….
Miejsce pracy………………………………………….…...……godziny pracy………………………...……….

IV. Dodatkowe informacje ważne o dziecku:
1. Czy dziecko ma alergie lub inne stałe choroby?
2. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?
3. Czy dziecko przyjmuje na stałe jakieś leki?
4. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną?
Jeśli tak, proszę wymienić .
5. Proszę wymienić uzdolnienia, zainteresowania dziecka.

Uwagi rodziców dotyczące czynności higieniczno-pielęgnacyjnych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Inne istotne informacje dotyczące dziecka i jego środowiska:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki przez inne osoby (wyłącznie osoby
pełnoletnie) Ja..................................................................................................................
legitymujący się dowodem ( imię i nazwisko rodzica ) osobistym/paszportem o
numerze ......................................................... upoważniam do odbioru mojego dziecka z
przedszkola następujące osoby : ............................................................
Lp

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do obioru

Seria i numer dowodu osobistego

Telefon kontaktowy

1
2
3
4

( podpis rodzica/opiekuna)

Informacje dodatkowe:
Czy wyrażają Państwo zgodę na udział w zajęciach dodatkowych zgodnych z planem roku
szkolnego…………..?(wpisać „TAK” lub „NIE”)
Czy wyrażają Państwo zgodę na udział w zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową
obowiązującą w roku szkolnym ……………?(wpisać „TAK” lub „NIE”)
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykonywanie zdjęć fotograficznych, a także umieszczanie ich na stronie
Internetowej przedszkola? (wpisać „TAK” lub „NIE”)
Czy wyrażają Państwo zgodę na udział dziecka w wycieczkach przedszkolnych na terenie i poza miastem
Świecie (wpisać „TAK” lub „NIE”)
Czy wyrażają Państwo zgodę na udział w badaniu:
a)

Logopedycznym

b)

Stomatologicznym

(wpisać „TAK” lub „NIE”)

Zobowiązuję się do









Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola
Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
Regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez wyznaczoną osobę pełnoletnią, upoważnioną i
zgłoszona na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze Statutem Przedszkola)
Przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego
Przestrzegania godziny odbierania dziecka z przedszkola
Uczestnictwa w zebraniach rodziców
Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.



Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego
2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 p.225) są zebrane w celu
szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko
nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.



Oświadczam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst:
Dz.U.Nr 101 poz. 926 z 2002 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczne
Przedszkole “Basniowy Dworek” dla potrzeb procesu rekrutacji.

………………………………………..
data i podpis matki / prawnego opiekuna

……………………………………………
data i podpis ojca/ prawnego opiekuna

