.

W P Ł YN ĘŁ A D NIA … . . … … … …
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„Zielony Zakątek” na rok szkolny 2020/2021

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Zielony Zakątek”
mieszczącego w Unisławiu/ W Kokocku/ W Grzybnie (Właściwe podkreślić)

DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Data urodzenia
-

Nazwisko

PESEL

Miejsce urodzenia
r.

Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Powiat

Adres zameldowania dziecka na pobyt stały
Kod pocztowy
-

Miejscowość

Ulica

DANE RODZICÓW
DANE MATKI
Imię/ imiona

DANE OJCA

Nazwisko

Imię/ imiona

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Kod pocztowy
-

Nr domu/lokalu
Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy
-

Nr domu/lokalu
Miejscowość

DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy

adres e-mail

Telefon komórkowy

adres e-mail

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU I RODZINIE
Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym
mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu:
choroby.......................................................................................................…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
alergie......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
opieka poradni specjalistycznej (jakiej)...............................................................................................................
inne informacje………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Obwodową Szkołą Podstawową dla mojego dziecka jest: /dotyczy dzieci objętych
rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci 6-letnich) /– nazwa, numer i adres szkoły
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE
1) Dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach od ................... do .....................

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Rekrutacji.
2. Zapoznałem się i akceptuję Statut Przedszkola, Koncepcję Pracy Przedszkola oraz
zobowiązuję się do postępowania zgodnie z ich ustaleniami.

Unisław/Kokocko/Grzybno,
dn.………………………………………

……………………………………………………
czytelny podpis matki

…………………………………………………………

czytelny podpis oj

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
1. aktywnej współpracy z nauczycielem – wychowawcą,
2. uczestniczenia w zebraniach dla rodziców oraz zapoznawania się z informacjami
umieszczanymi na tablicy ogłoszeń,
3. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
4. regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie,
5. odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę dorosłą
zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
Unisław/ Kokocko/Grzybno,
dn. ………………………………………

……………………………………………………
czytelny podpis matki

…………………………………………………………
czytelny podpis ojca

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny:
1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej „Karcie zgłoszenia” są zgodne ze stanem
faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.
2. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych
danych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w
sprawach związanych z rekrutacją i z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz związanych
z realizacją zadań statutowych przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.)
4. Zostałem pouczony o prawie wglądu do danych moich i dziecka oraz zmiany tych danych.
Unisław/ Kokocko/ Grzybno/
dn. ………………………………………

……………………………………………………
czytelny podpis matki

…………………………………………………………
czytelny podpis ojca

Oświadczamy, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączymy pisemne
upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko po zajęciach,
kwestionariusz „Przedszkolak Zielonego Zakątka” oraz zgody i oświadczenia rodziców dotyczące
pobytu dziecka w placówce i organizacji pracy przedszkola.
Unisław/Kokocko/Grzybno
dn. ………………………………………

……………………………………………………
czytelny podpis matki

…………………………………………………………
czytelny podpis ojca

DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA:
Dziecko zostało przyjęte / nie zostało przyjęte* do pobytu w przedszkolu od

dnia………………………………………………………
*Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania:………………………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................................................................
……………………………………………
data i podpis dyrektora przedszkola

