Chrząstawa Wielka, dnia ...............................
Przedszkole Niepubliczne
„Jutrzenka” im. św. Józefa
CHRZĄSTAWA WIELKA
ul. Wrocławska 18, 55-003 CZERNICA
telefon: (723) 310-340
info@przedszkole-chrzastawa.pl

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Jutrzenka”
na rok szkolny 2019/2020
Proszę o przyjęcie ...............................................................................................................
(imiona i nazwisko dziecka)

Data i miejsce urodzenia dziecka ........................................................................
Nr PESEL ............................................................................................
do Przedszkola Niepublicznego „Jutrzenka” w Chrząstawie Wielkiej
w terminie od .................................................... do 31 sierpnia 2020 r.
Adres zamieszkania dziecka:

i objęcie opieką

Adres zameldowania dziecka:

Matka /opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Nr dowodu osobistego:

Nr dowodu osobistego:

Nazwa zakładu pracy:

Nazwa zakładu pracy:

Tel. do domu:

e-mail:

Tel. komórkowy:

Tel. komórkowy

Z kim zamieszkuje dziecko? (właściwe proszę podkreślić) z matką i ojcem, tylko z matką,
tylko z ojcem, z innym opiekunem ( z kim? ...................................)
Dane na temat dziecka
Czy dziecko uczęszczało już do
TAK/NIE Ew. przyczyny zmiany przedszkola:
żłobka/przedszkola?
Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

TAK/NIE W jakich godzinach?

Czy dziecko jest uczulone?

TAK/NIE Na co?

Czy dziecko przebywa pod stała opieką
poradni specjalistycznej?

TAK/NIE Jakiej?

Rodzeństwo

TAK/NIE

Czy dziecko informuje o potrzebach
fizjologicznych?
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan
zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp.)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 Kartę wypełniają i podpisują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 Rodzice przedstawiają kierownikowi przedszkola dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka (do wglądu).
Oświadczenie
 Oświadczam, że przedłożone w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
 Zatajenie faktycznej niepełnosprawności dziecka lub zaburzeń emocjonalno-społecznych spowoduje skreślenie
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami działania przedszkola i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 Zobowiązuję się do pokrywania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującym cennikiem
 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach związanych
z przyjęciem i pobytem w Przedszkolu Niepublicznym „Jutrzenka” mojego dziecka, danych osobowych rodziców
i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

……………, data…………………..

…………………......................................
podpis rodzica/opiekuna

 Oświadczam, iż wyrażam / nie wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek
mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole-chrzastawa.pl ) zarejestrowanych podczas
zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz na umieszczenie prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w
zajęciach edukacyjno-wychowawczych.
……………, data…………………..

…………………......................................
podpis rodzica/opiekuna

