Bielsko-Biała, dnia…………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA „PROMYCZEK”
43-305 BIELSKO-BIAŁA/LIPNIK, UL. PODGÓRNA 12

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

do Przedszkola Niepublicznego „PROMYCZEK” w roku szkolnym ………..…./……...…….
od dnia………………
Dane osobowe dziecka:
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Adres zamieszkania, jeŜeli jest inny niŜ
adres zameldowania

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dziecka:
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

PESEL

PESEL

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Adres zameldowania

Nr dowodu osobistego

Nr dowodu osobistego

Telefon domowy

Telefon domowy

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

e-mail

e-mail

Nazwa i adres zakładu pracy

Nazwa i adres zakładu pracy

Telefon do pracy

Telefon do pracy
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UPOWAśNIENIE
Ja ……………………………..…………legitymujący się dowodem osobistym o serii
i numerze ……………………..upowaŜniam do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka
z przedszkola osoby wymienione poniŜej:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i nr dowodu
osobistego

Telefon
kontaktowy

*Oświadczamy, Ŝe bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go
z przedszkola przez pełnoletnią osobę wskazaną powyŜej.

……………………………….

…………………………………………….

Miejscowość i data

Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych

•

WyraŜam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem
i pobytem w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” naszego dziecka, danych osobowych naszych
i dziecka oraz upowaŜnionych do odbioru dziecka osób, przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody*

•

WyraŜam zgodę na publikację zdjęć dziecka z pobytu, uroczystości i imprez przedszkolnych na stronie
internetowej przedszkola www.przedszkolepromyczek.eu oraz w innych materiałach promujących
przedszkole.
WyraŜam zgodę / nie wyraŜam zgody*

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

*) Niepotrzebne skreślić
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DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dane dotyczące dziecka:
• czy dziecko uczęszczało juŜ do przedszkola?...................................................................
• przebyte choroby zakaźne/stan zdrowia……………………...……………………….....
…………………………………………………………………………………………...
• alergie pokarmowe/uczulenia……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
• czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?..............................................................
…………………………………………………………………………………………...
• czy dziecko śpi w ciągu dnia? /proszę podać godziny/.....................................................
• czy dziecko ma szczególne uzdolnienia? /jakie/………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
• jak dziecko zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami?...............................................
…………………………………………………………………………………………...
• orientacyjne godziny pobytu dziecka w przedszkolu – od………….….do……….......
•

czy dziecko będzie korzystało z dodatkowych odpłatnych zajęć prowadzonych
w przedszkolu? /jeśli tak, to z jakich/……………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………...

• inne informacje dotyczące dziecka, o których Rodzice chcieliby poinformować………
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

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