KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA
(pieczęć przedszkola)
Data przyjęcia karty zgłoszenia:

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

dzień

- miesiąc - rok

Zgłaszam dziecko do Publicznego Przedszkola "Kolorowe Gniazdko" Beata Stenka w Gdańsku

Dane osobowe dziecka
Nazwisko

Imię/ imiona

Data urodzenia

Miejsce
urodzenia

PESEL:

lub seria i nr
paszportu

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………..
Adres zameldowania (jeśli inny): ……………………………………………………...
Dane rodziców/opiekunów*
Dane

matki/opiekunki*

ojca/opiekuna*

Imię / imiona
Nazwisko/ nazwiska
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy:

PESEL:

Informacje dodatkowe*
Czy dziecko zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne? (korzysta z pampersów)

Tak *

Nie *

Czy dziecko jest uczulone? Dieta, Alergeny, uczulenia, zalecenia lekarskie
……………………………………………………………..……………….

Tak *

Nie *

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

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach
organizowanych w przedszkolu.

Tak *

Nie *

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej
przedszkola wizerunku mojego dziecka.

Tak *

Nie *

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883)
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do pracy przedszkola i zachowania
bezpieczeństwa mojego dziecka.

Tak *

Nie *

Zobowiązuję się do:
Przestrzegania postanowień statutu przedszkola
Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie
Uczestniczenia w zebraniach rodziców
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.
 Zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania przedszkola,
z miesięcznym
wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu oraz o wszelkich zmianach dotyczących ilości
godzin, na które dziecko uczęszcza.





Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że informacje przedstawione w
niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu
weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.

Gdańsk, dnia .................................

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

* niepotrzebne skreślić

