PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
Uwagi : Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) i dzieci oraz inne
osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców. Rodzice przedkładają
do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka i PESEL

…………………………………………………………….
(Pieczęć placówki)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA W DĄBROWIE
Proszę o przyjęcie …………………………………………….… ur. dn. …………………. r.
w …………………………………. PESEL …………………………………………………

do Przedszkola w Dąbrowie od dnia 03 do 31 sierpnia 2015 r.

na ……….. godzin

dziennie, od godziny …………. do godziny ………….., i ……… posiłki.

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………….

Imię i nazwisko matki
/prawnej opiekunki/

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy
matki

Rodzic pracuje zawodowo:
Tak/Nie

Imię i nazwisko ojca /
prawnego opiekuna/

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy
ojca

Rodzic pracuje zawodowo:
Tak/Nie

Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Informacje dodatkowe
Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego (wpisać "TAK" lub "NIE")
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności (wpisać "TAK" lub "NIE")
Liczba dzieci w rodzinie (wpisać liczbę)

Dodatkowe ważne informacje (np. stałe choroby, alergie, wady rozwojowe i inne)
…………………………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się do:
• przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
• podawanie do wiadomości przedszkola zmian dotyczących kontaktów adresowych i telefonicznych,
• regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie,
• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosła, zgłoszoną
nauczycielowi na piśmie zapewniającą dziecku opiekę,
• przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
• uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Dąbrowa , dnia ………………. 2015 r.

……………………………………
Podpis rodziców (opiekunów)

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na umieszczenie i przetwarzanie
danych osobowych moich i mojego dziecka w bazie danych Przedszkola w Dąbrowie dla potrzeb niezbędnych
związanych z rekrutacją i spełnianiem obowiązku szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 962 z póź. zm.), oraz wyrażam zgodę/ nie wyrażam
zgody na umieszczanie wizerunku mojego dziecka (fotografii) na stronie internetowej Zespołu Szkół
w Dąbrowie

Dąbrowa, ……………

……………………………………………
podpis rodziców ( opiekunów)

Decyzja Dyrektora lub Komisji Kwalifikacyjnej
Dziecko zostało przyjęte/nie przyjęte (niepotrzebne skreślić)
Dabrowa, ……………………………..

Podpisy Komisji Kwalifikacyjnej:

……………………………………………
podpis dyrektora

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

