Niepubliczne Przedszkole
Sportowo - Językowe
„Akademia Jasia i Małgosi”
Jacek Trawczyński
Sławków 41-260
ul. Gwarków Sławkowskich

Sławków, dnia ..................... 20…...... r.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
na rok szkolny ............./.............
Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola Sportowo - Językowego „Akademia Jasia i
Małgosi” Jacek Trawczyński mojego dziecka …………………………………..…....…...........
od dnia ............................. do …………..………..

/imię i nazwisko dziecka /

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące rodziców:
Matka

Ojciec

Imię ……………....…………………………....... ....................………………………………
Nazwisko ……………………………………...... …...........….………………………………
Adres zam. ..............…………………………...... ..................………………………………..
Zakład pracy …………………………………..... ...............………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………...... ..…………………….............…………….
Dodatkowe dane o dziecku i rodzinie ( stan zdrowia, wady rozwojowe, uczulenia, itp.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Upoważniam do odbierania z Przedszkola mojego dziecka następujące osoby
( imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego):
1.

..........................................................................................................................................

2.

..........................................................................................................................................

3.

..........................................................................................................................................

4.

..........................................................................................................................................
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ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
●
●
●
●
●
●
●
●

Przestrzegania regulaminu przedszkola
Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach dotyczących dziecka, kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami
Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, zgłoszoną na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
Zgłaszania do przedszkola wystąpienia u dziecka chorób zakaźnych
Uczestniczenia w zebraniach rodziców
Przedstawienia dyrektorowi Przedszkola dokumentu stwierdzającego datę urodzenia
dziecka (do wglądu) oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku
przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach przedszkolnych

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach
(w tym autokarowych), spacerach poza terenem przedszkola.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie
zdjęć na stronie internetowej naszego przedszkola.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii.
Oświadczam, że przedłożone wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych przez
przedszkole w celu przetwarzania ich do potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych..

* niepotrzebne skreślić

…………………..………… ………………………………… ………….……………………
/ miejsce i data /

/ podpisy rodziców / prawnych opiekunów /
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