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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „KANGUREK”
UL.GEN.HALLERA 7 C , 86-100 ŚWIECIE

Proszę o przyjęcie mojego dziecka
………………………..……………………………………
/ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/

do Przedszkola Niepublicznego „KANGUREK” w roku szkolnym
od dnia ………………….. .

Dane dziecka
1

Data i miejsce urodzenia

2

PESEL

3

ADRES ZAMIESZKANIA

4

ADRES ZAMELDOWNIA

5

INNE
Dane Matki (Opiekunki)

1

IMIĘ

2

NAZWISKO

3

PESEL

4

ADRES ZAMIESZKANIA

5

ADRES ZAMELDOWANIA

6

NR DOW.OSOB.

7

NR TEL. DOMOWEGO

8

NR TEL. KOMÓRKOWEGO

9

E-MAIL

10 NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY
11 NR TEL. DO PRACY

2017 / 2018
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Dane Ojca (Opiekuna)
1

IMIĘ

2

NAZWISKO

3

PESEL

4

ADRES ZAMIESZKANIA

5

ADRES ZAMELDOWANIA

6

NR DOW.OSOB.

7

NR TEL. DOMOWEGO

8

NR TEL. KOMÓRKOWEGO

9

E-MAIL

10 NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY
11 NR TEL. DO PRACY

UPOWAŻNIENIE
Ja ……………………………..………………………..legitymujący się dowodem osobistym
o serii i numerze …………………….. upoważniam do przyprowadzania i odbierania mojego
dziecka z przedszkola osoby wymienione poniżej:
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i nr dow.
osobistego

Telefon
kontaktowy

1
2
3
4

*Oświadczam(y), że bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go
z przedszkola przez pełnoletnią osobę wskazaną powyżej.

………………………………. …………………………………………….
Miejscowość i data Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych
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Wyrażam(y) zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem
i pobytem w Przedszkolu Niepublicznym „Kangurek” naszego dziecka, danych osobowych naszych
i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Przedszkole Niepubliczne „Kangurek”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam zgody*

……………………………………………
Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych

*) Niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z pobytu, uroczystości i imprez przedszkolnych na stronie
internetowej przedszkola oraz w innych materiałach promujących przedszkole.
Wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam zgody*

……………………………………………
Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych

*) Niepotrzebne skreślić

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dane dotyczące dziecka:
czy dziecko uczęszczało już do przedszkola?...................................................................

przebyte choroby zakaźne/stan zdrowia……………………...……………………….....
…………………………………………………………………………………………...

alergie pokarmowe/uczulenia……………………………………………………………

czego dziecko nie lubi jeść?............................................................................................

czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?..............................................................
…………………………………………………………………………………………...

czy dziecko śpi w ciągu dnia? ………………………….......................................

czy dziecko ma szczególne uzdolnienia? (jakie)………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

jak dziecko zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami?...............................................
…………………………………………………………………………………………...

orientacyjne godziny pobytu dziecka w przedszkolu od………….….do……….......
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 proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące rodzeństwa (proszę wpisać imię i rok urodzenia)
…………………………………………………………………………………………………

W związku z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. Nr 101. poz. 926 z 2002 r. ze
zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystywanie zawartych w niniejszej karcie danych w celach
statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną. Świadoma/my odpowiedzialności
karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej
karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data…………………………

.........................................................................................
Podpisy rodziców(opiekunów)

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

………………………………………………………
Podpis właściciela przedszkola

