DOMOWE PRZEDSZKOLE "KAROLINKA"

KARTA ZGŁOSZENIA 2020/2021
DANE DZIECKA
Nazwisko:

Imię:

Data Urodzenia:
/
/

Drugie:

Adres zamieszkania / ulica:

PESEL:

 Dziewcz.
 Chłopiec

Nr telefonu:
(

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Adres zameldowania (jeśli inny):

Miesiąc (lipiec-sierpień):

Wiek:

)

Gmina:

INFORMACJE O DZIECKU
Alergie:
 Tak

Jeśli tak, jakie:

Specjalna dieta:

 Nie

 Tak

Jeśli tak, jaka:

 Nie

Ewentualne potrzeby specjalne:

Ewentualne choroby, wady rozwojowe:
Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

 Tak

 Nie

Czy dziecko używa pieluszek?

 Tak

 Nie

Inne:

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MAMA:
Nazwisko:

Imię:

Osoba pracująca:

 Tak

Drugie:

Nr telefonu:

e-mail:

Nr telefonu domowy:

 Nie

Adres zamieszkania / ulica:

(
Kod pocztowy:

Miejscowość:

)

Gmina:

Adres zameldowania (jeśli inny):

Zawód:

Pracodawca:

Adres zatrudnienia:

Nr telefonu do pracy:
(

)

TATA:
Nazwisko:

Imię:

Osoba pracująca:

 Tak

Drugie:

Nr telefonu:

e-mail:

Nr telefonu domowy:

 Nie

Adres zamieszkania / ulica:

(
Kod pocztowy:

Miejscowość:

)

Gmina:

Adres zameldowania (jeśli inny):

Zawód:

Pracodawca:

Adres zatrudnienia:

Nr telefonu do pracy:
(

)

W RAZIE WYPADKU
Osoba kontaktowa w razie nagłego wypadku:

Stopień pokrewieństwa:

Nr telefonu:

Nr telefonu w pracy:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Oświadczam, że zapoznawałam(em) się z informacja dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz
wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno – wychowawczej działalności
przedszkola.

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

Data

UPOWAŻNIENIE INNYCH OSÓB DO PRZYPROWADZANIA / ODBIORU DZIECKA
( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie )

Ja ..................................................................................legitymujący się dowodem osobistym o numerze ……………………………………..
( imię i nazwisko rodzica )

(seria i nr dowodu osobistego)

upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby :
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

Data

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW
Zobowiązuję się do regularnego ponoszenia opłat kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - zgodnie z aktualną ofertą, oraz kosztów żywienia w
terminie do 10 każdego miesiąca. O rezygnacji z przedszkola poinformuję dyrekcję z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

Data

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka oraz mojego, przez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej
przedszkola, tablicach informacyjnych, gazetkach i publikacjach prasowych w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej
przedszkola oraz celach promocyjno-marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z
2000r. nr80, poz.904 z póxn.zm.)

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

Data

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133) dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców
zbierane są w celu realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola.
Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola są zbierane, przechowywane i
przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

DECYZJA O PRZYJĘCIU
Dyrekcja przedszkola podejęła decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola:

Podpis dyrektora

 Tak

 Nie

Data

