KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„POD KOGUCIKIEM”
Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od dnia ……………..………….
I. Informacja o dziecku:
Nazwisko i imię

………………………………………….………………….

Data i miejsce urodzenia

………………………………………………………………

Nr PESEL
Adres zamieszkania

………………………………….……………………………

Telefon domowy

……….………………………………………………………

Telefon komórkowy

……………………………………………………………….

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (podkreślić właściwe)
 pobyt całodzienny
 pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej
Rodzeństwo
....……………………………………………………….
Przebyte choroby
Uczulenia i alergie pokarmowe

………………………………………………………….
……………………………………………………….

Ważne informacje i wskazówki dla nauczyciela : ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
II. Informacja o rodzicach (opiekunach):
Nazwisko i imię ojca dziecka

Nazwisko i imię matki dziecka

………………………………………………

………………………………………..…..

Miejsce pracy ……………………………….

Miejsce pracy ……………………………

……………………………………………….

…………………………………………...

Zawód ……………………………………….

Zawód …………………………………..

Numer telefonu ………………………………

Numer telefonu …………………………

III. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola:
Imię i nazwisko ………………………………

Imię i nazwisko …………………………

Stopień pokrewieństwa ………………………

Stopień pokrewieństwa …………………

Wiek w przypadku rodzeństwa ………………

Wiek w przypadku rodzeństwa ………...

Imię i nazwisko ………………………………

Imię i nazwisko …………………………

Stopień pokrewieństwa ………………………

Stopień pokrewieństwa …………………

Wiek w przypadku rodzeństwa ………………

Wiek w przypadku rodzeństwa ………...

……..……………………………………………
Data i podpis rodziców (opiekunów)
IV. Oświadczenie:
 Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
oraz przyjmuję do wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą dyrektor przedszkola
 Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Przedszkola.
 może dokonać skreślenia z listy wychowanków zgodnie ze Statutem Przedszkola.
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach oraz imprezach
organizowanych poza terenem przedszkola
 Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach
informacyjnych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz..U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami)
 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne umieszczanie zdjęć mojego
Dziecka w galerii na stronie internetowej Przedszkola pod Kogucikiem w celach
informacyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości, oświadczam, że niniejsza zgoda ma
zastosowanie również po zakończeniu uczęszczania dziecka do przedszkola.

…………………………………………………
Data i podpis rodzica (opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

