KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Proszę o przyjęcie ............................................................................, ur. dn. ............. ................
Imię i nazwisko

dzień

miesiąc

…….............

rok urodzenia

do Niepublicznego Przedszkola „Słoniki” w Gruszczynie, ul. Swarzędzka 59.
W roku szkolnym 201…../201…..
I DANE O DZIECKU I RODZINIE
1. PESEL dziecka:

………………………..………….

2. PESEL rodziców: matki …….…………………..……………… ojca ……………………….…………….
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od.......................... do..........................
Adres zamieszkania dziecka (z kodem)......................................................................................................
Adres zameldowania dziecka (z kodem) ..................................................................................................
MATKA

OJCIEC

Nazwisko i imię
Nr dowodu osobistego
Miejsce pracy:
Telefon do pracy
Telefon komórkowy
osobisty
Inne telefony kontaktowe
Adres mailowy

RODZEŃSTWO: (podać imiona i rok urodzenia)
...................................................................................................................................................................
II DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU np. alergia, stała choroba, wady rozwojowe, itp.

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
III. PO POZYTYWNIE ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:
 przestrzegać postanowień statutu przedszkola
 podawać do wiadomości przedszkola jakiekolwiek zmiany w podanych wyżej
informacjach
 regularnie uiszczać opłaty za przedszkole w wyznaczonym terminie
 przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego
upoważnioną zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
 przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko
 uczestniczyć w zebraniach Rodziców
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY (Dz.U. MEN nr
23, poz. 225) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania
sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są
zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Oświadczenie
Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 § 1 K.K. („Kto składając
zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nie prawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności do lat trzech”) oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze
stanem rzeczywistym.
Ponadto wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka przez Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w celach promocyjno-marketingowych,
związanych z prowadzoną przez Przedszkole działalnością zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
Data..............................
Podpis czytelny matki:................................................... ojca:.........................................................

...................................................
(podpis Dyrektora Przedszkola)

__________________________________________________________________
∗ niepotrzebne skreślić

