KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 11
SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola-nazwa jw.
od dnia..........................................
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka .................................................................... Pesel ..........................................
Adres zamieszkania (z kodem) ..............................................................................................................
Adres zameldowania na pobyt stały …………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od

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

do ............................................

Szkoła rejonowa dziecka ……………………………………………...................................................
(Nr Szkoły Podstawowej i dokładny adres szkoły - wypełniają rodzice dzieci 6-letnich)

…………………………………………………………………………………………………………
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

nazwisko i imię
nr dowodu osobistego
nr telefonów
kontaktowych
adres email
wykształcenie
zawód
miejsce pracy
RODZEŃSTWO DZIECKA (podać imiona i rok urodzenia) ………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Placówka oświatowa do której uczęszcza rodzeństwo
…………………………………………………………. .......................................................................................

..........................................................................................................................................................................
RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)
III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………............
Sytuacja rodzinna mogąca wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
…………………………………………………………………………………………...........……………
Dlaczego wybrali Państwo nasze Przedszkole?.............................................................................................
…....................................................................................................................................................................

IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZAPEWNIAJĄCE PEŁNE
BEZPIECZEŃSTWO DZIECKU
1............................................................................................................................................................. imię i
nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

2 .............................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

3 .............................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

V. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 przestrzegania regulaminu przedszkola,
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 10-tego każdego miesiąca,
 punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
upoważnioną ,
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach informacyjnych, nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych.
VI. 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.
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie ww.
danych osobowych przez przedszkole dla potrzeb działalności oświatowo – wychowawczej.

Data.........................

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) ……………………………….
………………………………
VII. ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ
 Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć/filmów dziecka i rodziny z uroczystości i imprez
przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola https://przedszkole.rodzinamaryi.pl/ na
Facebooku oraz w innych materiałach promujących placówkę.
Data .........................

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

……………………………….
.………………………………

VIII. Decyzja - o przyjęciu dziecka do przedszkola:
Decyzją Dyrektora z dnia ................................ Dziecko ….................................................................................................
-zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola

TAK

-nie zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola

NIE

......................................................
( pieczątka i podpis dyrektora )

