KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Przyjęto dnia
Nr nadany
Podpis osoby przyjmującej

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Chatka" w Bytomiu, ul. Łużycka 11.
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola:
I Dane dziecka
Imiona
Nazwisko
Adres zamieszkania
Dziecka
Adres zameldowania
Dziecka ( jeżeli jest
inny niż zamieszkania)

PESEL

----------------------------------------

Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Czas pobytu dziecka w przedszkolu ; od godziny

do godziny

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

III Dane rodziców/opiekunów prawnych
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko
Adres zameldowania i zamieszkania ( wypisać obydwa jeżeli są różne)
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, numer
domu, mieszkania

telefon
Nr i seria
dowodu
osobistego
dowodu
osobistego
Adres poczty
elektronicznej
IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
1. przestrzegania postanowień statutu przedszkola
2. podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach
3. regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
4. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
5. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
6. uczestniczenia w zebraniach rodziców
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Wyrażamy zgodę na zebranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych
w
formularzu do celów związanych z realizacją przez Przedszkole zadań statutowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Zebrane informacje są również wykorzystywane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz
poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są
zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Data .......................
Podpis czytelny matki: ............................................... ojca: ..........................................
Zobowiązuje się do podpisania umowy o świadczenie usług przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019
w terminie do 12 września 2018r.
W przypadku rezygnacji z miejsca dla dziecka w Przedszkolu, zobowiązuję się do pisemnego
powiadomienia Dyrektora Przedszkola o tym fakcie.
Bytom , dnia ……………

………………………………..
(podpis Rodzica/ów)

