Pieczęć przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY ................/.....................
Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
Numer PESEL dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Adres zameldowania dziecka jeśli
jest inny niż zamieszkania

Informacje dotyczące rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Miejsce pracy,
telefon
Telefon
kontaktowy
adres e-mail

Dodatkowe informacje o dziecku
1. Przewlekłe choroby, problemy rozwojowe, alergia, inne:
....................................................................................................................................................
2. W jakich czynnościach dziecko jest samodzielne?
.......................................................................................................................................................
3. Proszę wymienić ulubione czynności dziecka, zainteresowania
…………………………………………………………………………………………………...
4. Czy dziecko chodziło wcześniej do przedszkola lub żłobka? …………………………

Zobowiązania rodziców /opiekunów do:
• przestrzegania postanowień Przedszkola
• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
• regularnego uiszczania należnej opłaty za świadczenia przedszkola zgodnie z podpisaną umową;
• przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną na piśmie, zapewniającą
dziecku bezpieczeństwo
• przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
• Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy
służbowej.
• Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie/przez nas informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem
faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych w celu przetwarzania ich wyłącznie na potrzeby
działalności statutowej Przedszkola (art.23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883).
• Przyjmuję/my do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej
karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola, w celach
statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkola nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań
finansowych wobec przedszkola.
• Wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji przedszkola, zezwalam/y na
publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez przedszkolnych w ramach promocji przedszkola.
•Wyrażam/y zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych)
poza terenem przedszkola.
• Wyrażam/y zgodę na przygotowanie umowy cywilno-prawnej.

……………………………..

…………………………………………

miejscowość i data

podpisy rodziców/ prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Oświadczam, iż oprócz rodziców/prawnych opiekunów dziecka, mogą przyprowadzać je
i odbierać z przedszkola (zapewniając mu bezpieczeństwo) niżej wymienione pełnoletnie
osoby.
Imię i nazwisko

Nr dow. osobistego

Pokrewieństwo

Nr telefonu

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność prawną i osobistą za
bezpieczeństwo mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
.......................................................................................................
czytelny podpis rodzica(ów)/prawnych opiekunów

Data złożenia karty……………….

Podpis osoby przyjmującej kartę………………………

