Zał. Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji P N ,,Promyczek”

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Przedszkola Niepublicznego ,,Promyczek”
33-100 Tarnów
ul. Bema 9
Nazwisko i imię dziecka……………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………............................
PESEL dziecka …………………………………………………………………………….
Adres zameldowania dziecka……………………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………
( kod pocztowy, miejscowość, ulica numer domu i mieszkania )

Nazwisko i imię matki…………………………………….… .Telefon…………………….
Nazwisko i imię ojca ………………………………………….Telefon……….……………
Numer dowodu osobistego matki ………………………..……ojca ………………………
Miejsce pracy matki ………………………………………… Telefon……...……………..
Miejsce pracy ojca ……………………………………………Telefon……...……………..
Godziny pobytu w przedszkolu: od…………….do………………………………………..
Ilość posiłków: ………śniadanie

, obiad

, podwieczorek

(zaznaczyć krzyżykiem)….

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
- Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola,
- Informowania dyrektora przedszkola o zmianach w podanych informacjach,
- Osobistego przyprowadzania dziecka do przedszkola i odprowadzania go lub przez osobę dorosłą upoważnioną
na piśmie zgodnie z § 15 ust 1 pkt 5 ( upoważnienie w załączniku)
- Regularnego uiszczania opłat za przedszkole ( stało opłata, żywienie) w wyznaczonym terminie tj. do 3-go dnia
każdego miesiąca,
- Przyprowadzania tylko zdrowego dziecka,
- Uczestniczenia w zebraniach rodziców i zajęciach otwartych,
- Pisemnego zgłoszenia rezygnacji nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
zebranie i przetwarzanie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie przez Tarnowskie Towarzystwo
Oświaty i Edukacji w Tarnowie.

Tarnów………………

Podpisy czytelne…………………………………………….
( czytelny podpis matki, czytelny podpis ojca)

Sugestie i oczekiwania rodzica względem przedszkola, oferowana pomoc:
………………………………………………………………………………….………………..
Zgodnie Rozporządzeniem MENiS z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe
dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. z 202 r nr 23 poz. 225 ), dane są zbierane w celu szybkiego kontaktu w nagłych
okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Udostępnione one są nauczycielom przedszkola, zobowiązanym
do zachowania tajemnicy służbowej.
Wyrażam/y zgodę na publikację zdjęć dziecka z pobytu, uroczystości i imprez przedszkolnych na stronie
internetowej przedszkola oraz w innych materiałach promujących przedszkole.
Decyzja organu prowadzącego

data

Podpisy : ojca ………………………. matki……………….
(czytelne)

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

1. UPRZEDZENIA POKARMOWE………………………….……………………..…….………..…..
2. ALERGIE ( inne ważne Informacje)….………………………………………….………...…..
3. Jak dziecko zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami?...........................................
4. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne ?.....…..….……..…………………………
5. Czy dziecko śpi w ciągu dnia? /proszę podać godziny/ ..…………………………….…
6. Czy dziecko ma szczególne uzdolnienia? /jakie?/…………………………..…………….
7. Czy dziecko będzie korzystało z dodatkowych odpłatnych zajęć
prowadzonych w przedszkolu? /jeśli tak, to z jakich?/ ………………………………………
8. Inne informacje dotyczące dziecka, o których Rodzice chcieliby poinformować
………………………………………….……………………...…………………………………………
9.Dane dotyczące rodzeństwa (proszę wpisać imię i rok urodzenia)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Dziękujemy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojej rodziny
zawartych w umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. /Dz. U. nr 133 poz. 833/

…………………………………..
czytelny podpis ojca

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

Załącznik Nr 1 do
,,Karty zgłoszenia dziecka”

UPOWAŻNIENIE
Do odbioru mojego dziecka z przedszkola upoważniam/upoważniamy następujące
osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

Nr dowodu
tożsamości

Numer
telefonu

Stopień
pokrewieństwa Podpis osoby
lub inne
upoważnionej
informacje

1
2
3
4
5

Biorę/bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazana powyżej, upoważnioną przez nas
osobę.

Osoba upoważniona w czasie odbioru dziecka musi mieć przy sobie dowód tożsamości.

………………………………..
( czytelny podpis matki)

……………………………………...
( czytelny podpis ojca)

