KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
PRZEDSZKOLE
PLANETA DZIECKA

do NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„PLANETA DZIECKA”
z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Rejowskiej 99

na rok szkolny 2015/2016
I. Dane osobowe dziecka
Imię..........................................................................................................................................
Nazwisko.................................................................................................................................
Data i miejsce ur. ....................................................................................................................
PESEL.....................................................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Adres zameldowania...............................................................................................................
.................................................................................................................................................
II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Dane
Imię i nazwisko
kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu
nr mieszkania
telefon
e-mail

Matki

Ojca

Miejsce pracy
Pełna nazwa zakładu pracy
...................................................................................
..................................................................
...................................................................................
..................................................................
adres...........................................................................
..................................................................
...................................................................................
..................................................................
telefon........................................................................
..................................................................
III. Inne informacje o dziecku:
Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?
............................................................................................................................................................
Alergie?
............................................................................................................................................................
Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia?(cukrzyca, astma, inne, o których powinno wiedzieć
Przedszkole):
............................................................................................................................................................
Inne uwagi o dziecku: …………………….......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….

IV. Zobowiązujemy się do:
1. Zapoznania się z Regulaminem i Statutem Przedszkola oraz przestrzegania ich postanowień.
2. Przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
3. Przyprowadzania do przedszkola dziecka tylko zdrowego.
4. Uczestniczenia w zebraniach przedszkolnych dla rodziców.
5. Powiadomienia Dyrektora Przedszkola o rezygnacji z przedszkola w formie pisemnej
z 1- miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. Nie można jednak złożyć
rezygnacji z miesiąca lipca i sierpnia!
V. Oświadczenie - upoważnienie do odbierania dziecka z przedszkola.
Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne
upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.
VI. Zobowiązanie do obowiązkowego ubezpieczenia na rok szkolny 2015/2016
Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne
zobowiązanie do pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia NNW (od następstw
nieszczęśliwych wypadków).

__________________________
(podpis matki)

_____________________________
(podpis ojca)

VIII. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w
dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 10 dni, dziecko zostaje
wykreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z
przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych, dziecka oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na wykorzystanie zdjęć, rysunków i wytworów pracy do promocji
przedszkola, zezwalam na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez
przedszkolnych w ramach promocji przedszkola.
Oświadczam, że dane dotyczące adresu zamieszkania i zameldowania dziecka są zgodne ze
stanem faktycznym.

__________________________
(podpis matki)

_____________________________
(podpis ojca)

