KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Data przyjęcia karty zgłoszenia

Pieczęć Przedszkola

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Fundacji CLEVER w Wałbrzychu
przy ul. Armii Krajowej 35a od dnia………………w roku przedszkolnym……………..……...

Dane osobowe dziecka
Nazwisko

Imię/ imiona

Data urodzenia

PESEL

Adres
Zamieszkania
Adres
zameldowania

Dane rodziców/opiekunów*
Dane

matki/opiekunki*

ojca/opiekuna*

Imię / imiona
Nazwisko/
nazwiska
PESEL
Adres
zamieszkania
Telefon
kontaktowy
Telefon do pracy

Kontakt w nagłych przypadkach (inny niż rodzice/opiekunowie)
1.
Imię i nazwisko
Stopień
pokrewieństwa
Telefon
* niepotrzebne skreślić

2.

Informacje dodatkowe
Czy jest orzeczenie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Tak *

Nie *

od…...……..

do..………

Stanie zdrowia dziecka: objęcie dziecka opieką
poradni specjalistycznej, choroby przewlekłe,
wady rozwojowe, wskazania lekarskie np. dieta,
alergie pokarmowe, potrzeba snu…

Sugestie dla Wychowawcy

Ulubiony sposób zabawy

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu

Posiłki z jakich będzie korzystało dziecko

Obiad*

Śniadanie, obiad
i podwieczorek*

Deklaracje, zobowiązania rodziców
Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka,
wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami
/opiekunami prawnymi).
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego
odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

1 .....................................................................
.....................................................................
2 .....................................................................
.....................................................................

Zobowiązuję się do:
Przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie ,
Uczestniczenia w zebraniach rodziców ,
Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
• Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych
osobowych, danych adresowych i innych danych zawartych w karcie zgłoszeniowej,
• Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
•
•
•
•

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 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 15 kwietnia o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem
faktycznym.

Wałbrzych, dnia .................................

……………………………………
Czytelny podpis rodziców / opiekunów

* niepotrzebne skreślić

