KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” na rok szkolny 2018/2019
od dnia …………………………………………..
Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”, mojego dziecka:
Nazwisko i Imię: ...........................................................................................................................................................
Data urodzenia: ..................................................................., PESEL............................................................................
Adres zamieszkania dziecka:.........................................................................................................................................
Telefon:..........................................................................................................................................................................
Rodzice – Opiekunowie
Nazwisko Imię:
Adres:
Matka

Miejsce pracy:
Telefon (aktualny w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu):
Nazwisko Imię:
Adres:

Ojciec

Miejsce pracy:
Telefon (aktualny w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu):

Dodatkowe informacje o dziecku:
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od……………………….. do ……………………………………………………….
Czy dziecko będzie korzystać z posiłków? TAK / NIE

(śniadanie ……….… obiad …………… podwieczorek ……….)

Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola?.............................................................................................................................
Przebyte choroby zakaźne/stan zdrowia……………………..................………………………………………………………
Alergie pokarmowe/uczulenia……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Czy dziecko śpi w ciągu dnia? /proszę podać godziny/................................................................................................................
Czy dziecko ma szczególne uzdolnienia? /jakie/………………………………..........................................................................
……………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Inne informacje dotyczące dziecka, o których Rodzice chcieliby poinformować.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia zobowiązuję się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

niezwłocznie poinformować Przedszkole o zmianach w podanych wyżej informacjach,
podać telefon kontaktowy, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników Przedszkola,
zapoznać się ze Statutem i Regulaminem Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” oraz stosować się do
zawartych tam postanowień,
terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w Przedszkolu,
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną dyrektorowi
przedszkola na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze statutem przedszkola),
przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
uczestniczenia w zebraniach rodziców.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola – w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka
w przedszkolu – danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. ).
W/w informacje 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.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Data …………………… Podpis czytelny:

matki ……………………………….
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ojca ………………………………

