KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
„BAJKOWE PRZEDSZKOLE” W GMINIE OBSZA

1. Dane identyfikacyjne dziecka:
Imię i nazwisko.....................................................................................................
PESEL ..................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia......................................................................................
Adres zamieszkania..............................................................................................
Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
................................................................................................................................

2. Pobyt dziecka w przedszkolu:
od godziny………………… do godziny ……………………………..

3. Dane dotyczące rodziców/opiekunów:
MATKA:
Imię

OJCIEC:

………………………………………..

……………………………………………….

……………………………….

……………………………………………….

Rok urodzenia ……………………………….

……………………………………………….

Nr dow. osob. ……………………………….

……………………………………………….

PESEL ………………………………………..

……………………………………………….

Zakład pracy

……………………………….

……………………………………………….

………………………

……………………………………………….

Nazwisko

Telefon kontaktowy

4. Informacje dotyczące rodzeństwa dziecka (imiona, wiek)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Inne informacje o dziecku:
a) Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?
.......................................................................................................................................................
b) Alergie?
.......................................................................................................................................................
c) Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? (cukrzyca, astma, inne, o których
powinno wiedzieć przedszkole):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
d) Inne uwagi o dziecku:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
e) Czy jest Pani/Pan chętny zapisać dziecko na wycieczki.
……………………………………………………………………………………………….......

6. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki:
1).Imię i nazwisko……………………………………………………………………………
Stopień pokrewieństwa……………………………………………………………………..
Nr. dow. osob………………………………………………………………………………
Nr telefonu…………………………………………………………………………………
2). Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..
Stopień pokrewieństwa……………………………………………………………………
Nr. dow. osob………………………………………………………………………………
Nr telefonu…………………………………………………………………………………

7. Zobowiązuję się do:
a) przestrzegania postanowień statutu przedszkola
b) podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach
c) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na
piśmie osobę pełnoletnią
d) przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka
e) uczestniczenia w zebraniach rodziców
g) regularnego uiszczania opłat za wyżywienie w wyznaczonym terminie.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) dane
osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
przedszkola.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych
i ewidencyjnych związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz przeprowadzaną rekrutacją
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926
z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej( Dz. U. z 2011 r. Nr 139,
poz.814, Nr 205, poz. 1206).

Oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych dziecka
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjścia dziecka poza teren placówki w ramach realizacji
podstawy programowej oraz zajęć organizowanych na wniosek rodziców.
..................................................
data

…..................................................................
podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych(Dz. U. Nr 90 z 2006r., poz.631 ze zm.) wyrażam zgodę na umieszczanie
wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja, Internet) w zakresie realizacji zadań
związanych z promocją działalności przedszkola. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą
przyjęcia dziecka do przedszkola.
..................................................
data

…..................................................................
podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art.233§1 k.k. oświadczam, że przedłożone
przeze mnie w niniejszej Karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
..................................................
data

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

…..................................................................
podpis ojca ( opiekuna), matki (opiekunki)

……………………………………..
Podpis dyrektora przedszkola

