KARTA ZGŁOSZENIA
DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Prywatnego Przedszkola Akademia Odkrywców
z siedzibą w Lesznie, ul. Iglasta 4,
na rok szkolny ............................... w godzinach od …………... do …………...

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………..……
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………..
PESEL dziecka …………………………………………………………………………………………………………………….……
Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………..........................................
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………........................................…..
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

matka/opiekun prawny………………………………………………………………………………………………………………
ojciec/opiekun prawny………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………................…
Nr telefonu kontaktowego/ …………………………………………………………………………………………………...…
e-mail…………………………………………………………………………………………………………..................................……
Miejsce pracy (nazwa, adres, tel.)……………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………..................................................………
Niepełnosprawność dziecka (potwierdzona stosownym dokumentem)
……………………………………………………………………………………………………………..................................................…

Niepełnosprawność rodziców
……………………………………………………………………………………………………………..............................................…

(o ile taka jest, potwierdzona stosownym dokumentem)
Rodzic samotnie wychowujący dziecko ………………………………………………………………………………………………………………
(potwierdzone stosownym dokumentem)

Dane o rodzeństwie (imię, wiek) ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………................................................................…....
…........................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................
INFORMACJE O DZIECKU:
1. Ulubione zabawy i zajęcia.

………………………………………………………………………………………………………………………......................…………….
2. Zaobserwowane zainteresowania i uzdolnienia.

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

Oczekiwania Państwa w stosunku do przedszkola: …………………………......................…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….................……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………................……………………………..
…........................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................
W jaki sposób możecie Państwo wspierać przedszkole ? ……………………………........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………............………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………..
…..................................................................................................................................................................................
Prosimy o wypełnienie poniższych punktów
(w każdym punkcie wybrane oświadczenie prosimy otoczyć pętlą)

 Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody na uczestnictwo naszego
dziecka w zajęciach religii.
 Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody na uczestnictwo naszego
dziecka w wycieczkach (w tym różnymi środkami lokomocji),
spacerach poza teren przedszkola, uroczystościach poza terenem przedszkola.
 Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody na fotografowanie naszego
dziecka i umieszczanie zdjęć oraz jego imienia i nazwiska w mediach
oraz na stronie internetowej przedszkola.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów:

Oświadczamy, że przedłożone przez nas informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie w/w danych przez przedszkole w celu przetwarzania ich dla potrzeb
pedagogicznych i edukacyjnych (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Jesteśmy świadomi prawa wglądu oraz poprawiania swoich danych
a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów. Podanie danych jest dobrowolne.
Oświadczamy, iż oprócz rodziców/prawnych opiekunów przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola mogą
–zapewniając dziecku bezpieczeństwo –niżej wymienione dorosłe osoby (proszę podać imię, nazwisko, stopień
pokrewieństwa i nr telefonu danej osoby):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązują się do:
 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
w terminie 3 dni od zaistniałej zmiany
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach, warsztatach,
 uczestniczenia w uroczystościach i imprezach przedszkolnych

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

data
(opiekuna)

.................................................
czytelny podpis matki
(opiekuna)

....................................................
czytelny podpis ojca

