
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

do Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej

 Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Zakopanem

BĘDĄCA  JEDNOCZEŚNIE  UMOWĄ  POMIĘDZY  RODZICAMI  DZIECKA,

A  PRZEDSZKOLEM  W  OPARCIU  O  REGULAMIN.

 

   INFORMACJE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................

3. Adres zamieszkania (z kodem) ...................................................................................

........................................................................................................tel. .......................

4. Adres zameldowania  ..................................................................................................

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

5. PESEL...............................................................................

6. Do przedszkola na ........ godz. dziennie i ......... posiłki od dnia .....................20.......r.

INFORMACJE O RODZINIE

I.     Dane dotyczące rodziców / opiekunów

1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ...................................................................

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

2. Adres zamieszkania dziecka (gmina + kod pocztowy) ............................................................

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

3. Adres zameldowania dziecka i rodziców (opiekunów) (gmina +kod pocztowy) .............................

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

4. Liczba osób stanowiących rodzinę ......... w tym ....... dzieci w wieku .........................

……………..........….....................................................................................................



5. e-mail do kontaktu:  …………………………….............................................................

6. komórka Matki . ..................................... komórka Ojca ….…………………………….

7. Matka dziecka (opiekunka) pracuje w .........................................................................

8. .....................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

                

 (pieczęć zakładu pracy)

9. Ojciec dziecka (opiekunka) pracuje w .........................................................................

.....................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

               

 (pieczęć zakładu pracy)

 

10.Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II. Proszę uzasadnić czym kierują się Państwo, posyłając dziecko do Przedszkola

w      którym      wychowanie      i      nauczanie      dziecka      wpisane      są      wartości chrześciańskie?

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

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

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

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

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

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

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



III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU     (stałe choroby, wady rozwojowe, 

uczulenia, alergie, dieta itp.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA

 

• W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:

• przestrzegania postanowień statutu przedszkola i regulaminu;

• 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;

• uczestniczenia w zebraniach rodziców we wszystkich formach kontaktów, w 

szczególności w uroczystościach, mszach świętych, skupieniach, zebraniach;

• dbania o dobre Imię placówki.

 

                                                                               .................................................................
                                                                                                 ( podpisy rodziców)



V.        Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki:
 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr telefonu

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Oświadczamy,  że  bierzemy  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za
bezpieczeństwo  dziecka  od  chwili  odebrania  go  z  placówki  przez  wskazaną  powyżej,
upoważnioną przez nas osobę.       
                                                            
 
                                                                                                                                             ..

...............................................................
                 (podpisy rodziców)

 
VI. Oświadczenie

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych
zawartych  w karcie  zgłoszenia  dziecka „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  udostępnione  wyłącznie  nauczycielom
przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

• Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach religii,
zajęciach indywidualnych oraz w zajęciach odbywających się w przedszkolu.     

• Wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam zgody  na  udostępnianie  wizerunku  mojego
dziecka w ramach strony internetowej, wytworów prac i promocji przedszkola.

• Wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam zgody  na  wyjścia,  wycieczki/wyjazdy  mojego
dziecka poza teren przedszkola w ramach godzin przedszkolnych.

• Oświadczam,  że  przedłożone  przeze  mnie  w  niniejszej  karcie  na  str.  1  i  2
informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

     .........................................................
     (miejscowość, data)                                                 

     .........................................................                  ...........................................................
       (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca)

         


