Karta zgłoszenia dziecka do
Publicznego Przedszkola w Radwanicach
na rok szkolny 20…./20….
Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………….

do Publicznego Przedszkola w Radwanicach.
DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię
Drugie imię

Nazwisko

PESEL
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka
Ulica
stacjonarny
Kod
Województwo

nr domu

nr lokal

tel.

Miejscowość
Powiat

Gmina

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Ulica
Kod
Województwo

nr domu

nr lokalu

Miejscowość
Powiat

Gmina

Proszę podać przynależność dziecka do obwodu: ……………………………………………...
(podać przedszkole do której/go dziecko powinno uczęszczać)

Pobyt dziecka w przedszkolu:
Data pobytu
od ………….

Godziny pobytu
od ………….

do …………..

do …………..

Dane rodziców/opiekunów:
MATKA

OJCIEC

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
/wypełnić jeśli jest inny niż
zamieszkania/

Telefon kontaktowy

INFORMACJE DODATKOWE
Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)
dziecko rodzica/ opiekuna samotnie wychowującego
dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
dziecko z rodzeństwem niepełnosprawnym
dziecko w rodzinie zastępczej
dziecko rodziców pracujących:
matka pracuje

ojciec pracuje

orzeczenie o niepełnosprawności
rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki

Inne, ważne zdaniem rodziców , uwagi dotyczące dziecka, np. alergia,
choroby przewlekłe, dieta, wady rozwojowe, itp.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Data

Podpis matki/opiekunki

Podpis ojca/opiekuna

…………………………………………………………………….
(Nazwisko i imię dziecka/wychowanka)

………………………
(data urodzenia)

……………………..
(grupa)

OŚWIADCZENIE





Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w
systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do
nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać
się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami),
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że
podane dane osobowe zgodne są ze stanem faktycznym,
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości
szkolnych na stronie internetowej promującej placówkę.

Zobowiązania rodziców / opiekunów
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola zobowiązuję się
do:
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub
przez inną osobę do tego upoważnioną,
 regularnego uiszczania opłat za czesne,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców,
 informowania o wszelkich zmianach w danych osobowych.
Data

Podpis matki/opiekunki

Podpis ojca/opiekuna

Wyrażam / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w
zajęciach religii (dotyczy zerówek):
a) religia Rzymsko-Katolicka
*- zaznaczyć
Data

b) religia Prawosławna*

właściwą odpowiedź

Podpis matki/opiekunki

Podpis ojca/opiekuna

