Niepubliczne Przedszkole
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Kościelna 8, 64-800 Chodzież
tel. 67 28 29 038

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
I WYPEŁNIA RODZIC:
Proszę o przyjęcie dziecka ……………….……………………………………...
urodzonego

dnia

………..……………......…………..

w

…………………..………….

do Niepublicznego Przedszkola im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chodzieży
od dnia ……………………………… na ………... godzin. (wpisać 5 lub 8 godzin)
1. Dane osobowe dziecka
PESEL ……………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(uchwała V/37/2011 z dnia 30.03.2011r.)
……………………………
data

……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

2. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych
Imię i nazwisko matki………………………………………………………………….
Telefon……………………………………..
Zakład pracy ………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………….
Telefon……………………………………..
Zakład pracy ………………………………………………………………………….
3. Dodatkowe informacje o dziecku (stałe choroby, alergie, nawyki, zachowania, na
które należy zwrócić uwagę) …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniam (imię i nazwisko, seria i numer dowodu)
- ………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………..
5. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
- podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
- regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
- przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną
- przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zawartych w „Karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych). Dane mogą być udostępniane
wyłącznie pracownikom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
…………………………………
data

………………………………………….
podpis rodziców

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych zorganizowanych przez Niepubliczne Przedszkole
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chodzieży oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa
w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jana
Bosko w Chodzieży.
…………………………………
data

………………………………………….
podpis rodziców

II WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE:

…………………………………
pieczątka przedszkola

………………………………………….
data wpływu i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

ADNOTACJE O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej z dnia ………………………………….….
dziecko ……… zostało przyjęte do przedszkola od dnia …………..……….…………..…
Uzasadnienie (w przypadku odmowy przyjęcia) ………………………………………......
………………………………………………………………………………………………..

……..………………………………
podpis przewodniczącego komisji

