KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ
w roku szkolnym 2015/2016
Dane osobowe dziecka
1. ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

2. ...................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

3. ...................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

4. .................................................................................................................................................
(adres zameldowania na pobyt stały)

5. Numer PESEL dziecka ...........................................................................................................
6. Pobyt dziecka w przedszkolu :
Od godz. ………………… do

godz………………………..

2. Dane dotyczące rodziców / opiekunów/
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Miejsce pracy, telefon
Godziny pracy
Telefon kontaktowy
(domowy, komórkowy)

Informacje o stanie zdrowia dziecka – choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie
pokarmowe, itp. ………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka:
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola
 regularnego uiszczania opłat za wyżywienie w wyznaczonym terminie / jeżeli
dziecko korzysta /
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, do tego upoważnioną
 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
 uczestniczenia w zebraniach rodziców
Wyrażamy zgodę na udział dziecka w :
zajęciach religii

wycieczkach tematycznych na terenie miejscowości, w której położone jest przedszkole
zajęciach rytmiczno – tanecznych / w ramach godzin pobytu dziecka w przedszkolu/
w zajęciach języka angielskiego / w ramach pobytu dziecka w przedszkolu /

Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki przez inne osoby
( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie )
Ja ................................................................................. legitymujący się dowodem
( imię i nazwisko rodzica )

osobistym o numerze ..................................... upoważniam do przyprowadzania
i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby :
L.p.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

Seria i nr dowodu
osobistego

Telefon kontaktowy

1.
2.
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, uprawniona przez nas osobę.
................................
podpis matki

……………………..
podpis ojca

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zawartych w
„Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania
placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ). Dane mogą być
udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej przedszkola.

.............................................................
( podpis rodzica lub prawnego opiekuna )

Data przyjęcia karty zgłoszenia

Podpis wychowawcy

…….-………- …………….r.

……………………………………

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu:……………………………………..……
1. Zakwalifikowała w/ wym. dziecko do przedszkola………………………..………
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………………………..
Podpisy przewodniczącego i członków komisji:

