Niepubliczne Przedszkole Bajkowe
06-300 Przasnysz
ul. Rolnicza 11 L
tel. 668 417 693
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

rok szkolny ….......................
I. Dane osobowe dziecka
Dane identyfikacyjne dziecka
Imiona
Nazwisko
PESEL
data urodzenia
dzień

miesiąc

rok

miejsce urodzenia
Adres zameldowania dziecka
kod pocztowy
ulica
nr domu

miejscowość
nr mieszkania
Adres zamieszkania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

kod pocztowy
ulica

miejscowość

nr domu

nr mieszkania

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych
Matka:

Imię

nazwisko

miejsce pracy

stanowisko

telefon do pracy

nazwisko

miejsce pracy

stanowisko

telefon do pracy

Ojciec:

Imię

Numery telefonów kontaktowych:
…...........................................................................................................................

e-mail..............................................
III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie

mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, alergie, ograniczenia,
orzeczenia z poradni, potrzeby specjalne itp.):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………...……………………………

IV. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu .........................................................................
V. Zobowiązania rodziców (opiekunów dziecka)
W momencie przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuje się do:
informowania przedszkola o wszelkich zmianach podanych w karcie zgłoszenia;
respektowania postanowień statutu przedszkola,
systematycznego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą do tego
upoważnioną.
Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka z przedszkola:
Lp.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

Numer dowodu osobistego

Telefon

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną , upoważnioną osobę.

VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Uprzedzona/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. oświadczam, że podane powyżej
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszej karcie, w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do
nadzoru nad jednostkami oświatowymi. . Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez przedszkolnych na
stronie internetowej i innych materiałach promujących placówkę.

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

Podpisy Rodziców.........................................

