
                                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2015
Dyrektora ZS-P w Pobiednej z dnia 18.02.2015 r.

                                                                                     

………………………………..
       Pieczęć przedszkola

KARTA  ZGŁOSZENIA DZIECKA 
REALIZUJĄCEGO ROCZNE OBOWIĄZKOWE

PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Proszę o przyjęcie dziecka      ………………………………………………………………………..

                              Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia………………………………nr pesel……………………….

do Przedszkola Gminnego  wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego              
w Pobiednej  na ………… godzin dziennie od……….do………..

i …………..posiłków dziennie  ( śniadanie, obiad, podwieczorek ) od dnia………………...
                                                                      (właściwe podkreślić)

Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefon/y do natychmiastowego kontaktu………………………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU

Matka/opiekunka dziecka…………………………………………………………………….
                       Imię i nazwisko

Oświadczam, że pracuję w ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w godzinach…………………………………..tel……………………………………

……………………                         ………………………
Miejscowość, data podpis matki/opiekunki

Ojciec/opiekun dziecka……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

Oświadczam, że pracuję w ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



w godzinach……………………………….. tel……………………………………………….

……………………………..    …………………………………..
     Miejscowość, data podpis ojca/opiekuna

Oświadczamy, że stan zdrowia  dziecka pozwala na uczęszczanie do przedszkola.

……………………………………………..
        Podpis rodziców/opiekunów

1. Potrawy, których dziecko nie może spożywać ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

2. Wskazania i przeciwwskazania poradni specjalistycznych opiekujących się dzieckiem,
wydane w wyniku przeprowadzonych badań ……………………..……………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
                       

3. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie 
dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia, ewentualne potrzeby socjalne) …………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.

I. OŚWIADCZAM(Y) / ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ

1. Wyrażam(y)  zgodę  /  nie  wyrażam(y)  zgody)*  na  zawiadomienie  pogotowia  w
przypadku braku kontaktu z rodzicami.

2. Wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgody)* na publikowanie imienia i nazwiska
oraz fotografii przedszkolnych naszego dziecka na stronie internetowej przedszkola.

3. Wyrażam(y)  zgodę /  nie  wyrażam(y)  zgody)*  na kontrolowanie  czystości  głowy
naszego dziecka

4. Wyrażam(y)  zgodę  /  nie  wyrażam(y)  zgody)*  na  udział  naszego  dziecka  w
spacerach  i wycieczkach na terenie wsi Pobiedna.

5. Oświadczam(y),  że  wyrażam(y)  wolę/  nie  wyrażam(y)  woli*  na  bezpłatny  udział
mojego/naszego  dziecka  w zajęciach  religii  –  organizowanych  poza  czasem
przeznaczonym na  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,  w wymiarze 2 zajęć
tygodniowo.

* niepotrzebne skreślić
        6.   Zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz  kosztów za 
             Korzystanie z ponadprogramowych świadczeń przedszkola.                                          

Oświadczam(y), że ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do momentu 
przyprowadzenia go do przedszkola i oddania pod opiekę pracownika oraz chwilą odbioru  
dziecka z przedszkola.

                 ………………………….. …………………………………..
                   podpis matki/opiekunki     podpis ojca/opiekuna



Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola

Oświadczam(y), że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączymy pisemne 
upoważnienie dla osób, które nami będą mogły odbierać dziecko z przedszkola.

……………………………….. ……………………………
          podpis matki/opiekunki          podpis ojca/opiekuna

Rodzic dziecka przyjętego do przedszkola w miesiącu kwiecień/maj  zobowiązany jest do podpisania umowy 
cywilno-prawnej o świadczeniu usług przez przedszkole.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora przedszkola- w celach 
związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka-danych osobowych naszych i dziecka oraz 
upoważnionych do odbioru dziecka osób( zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

  ………………………………….                      ……………………………….
        podpis matki/opiekunki podpis ojca/opiekuna

…………………………………
           miejscowość, data


