Dąbrówka Ług, dnia ......................
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
"BUNIA"
Dąbrówka Ług, 22, 08 - 114 Skórzec
I. Informacje o dziecku
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
PESEL
Adres zamieszkania (z kodem)
Adres zameldowania, jeżeli jest
inny niż zamieszkania
II. Informacje o rodzinie
MATKA
Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

PESEL

PESEL

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Adres zameldowania

Nr dowodu osobistego

Nr dowodu osobistego

Telefon domowy

Telefon domowy

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

e-mail

e-mail

Nazwa i adres zakładu pracy

Nazwa i adres zakładu pracy

Telefon do pracy

Telefon do pracy

OJCIEC

III. Dodatkowe informacje o dziecku


czy dziecko uczęszczało już do przedszkola?.................................................................



przebyta choroby zakaźne/ stan zdrowia ..........................................................................
...........................................................................................................................................



alergie pokarmowe/ uczulenia ..........................................................................................



czy dziecko śpi w ciągu dnia? proszę podać godziny ......................................................



czy dziecko ma szczególna uzdolnienia? jakie ................................................................
...........................................................................................................................................



jak dziecko zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami? ..............................................
...........................................................................................................................................



orientacyjne godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ................... do..........................



czy dziecko będzie korzystało z dodatkowych odpłatnych zajęć prowadzonych
w przedszkolu? jeśli tak to jakich ....................................................................................
...........................................................................................................................................



inne informacje dotyczące dziecka, o których rodzice chcieliby poinformować.............
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
IV. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki
Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Nr dowodu
osobistego

Nr telefonu

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

........................................................
(podpis rodziców/opiekunów, data)

V. Oświadczenia ( niepotrzebne skreślić )
 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach
(w tym autokarowych) poza terenem przedszkola.
 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikację zdjęć dziecka z pobytu,
uroczystości i imprez przedszkolnych na stronie internetowej Niepublicznego
Przedszkola "BUNIA" oraz innych materiałach promujących przedszkole.
 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

........................................................
(podpis rodziców/opiekunów, data)

VI. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej (wypełnia przedszkole)
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu .....................................................
- zakwalifikowała dziecko .......................................................................................
do korzystania z przedszkola
- nie zakwalifikowała dziecka .................................................................................
z powodu ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Podpisy Komisji: Przewodniczący/ Dyrektor
.............................................

Członkowie Komisji:
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................

