Lp. .........................
Data wpływu...............................

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „SMERFY”
UL. JEZIOŁOWICZA 21, 10-690 OLSZTYN
TEL. (89) 541-55-60, mail: przedszkolesmerfy.olsztyn@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Proszę o przyjęcie ......................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Pesel dziecka .…………………………………ur................................... w …………………do
(dzień-miesiąc-rok)

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „ SMERFY”
na .................godzin dziennie od .............. do ................. i posiłki
(śniadanie ,obiad ,podwieczorek)

od dnia ..................................

(właściwe podkreślić)

DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA:
1. Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów
.......................................................................................................................................................
2. Adres zameldowania dziecka
.........................................................................................................................tel:.........................
3. Adres zamieszkania dziecka
.........................................................................................................................tel:.........................
4. Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów
Matki...............................................................................
stanowisko................................................................................................tel:..........................
Ojca.................................................................................
stanowisko................................................................................................tel:.........................
Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji przedszkola, np. do dziadków:
.......................................................................................................................................................
Adresy E-mail:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU:
1. Czy dziecko chodziło do: (właściwe podkreślić)
przedszkola tak / nie
żłobka

tak / nie

2. Czy dziecko ma rodzeństwo? tak / nie (proszę podkreślić)
W jakim wieku: .......................................................................................................................
3. Inne ważne informacje o dziecku (przebyte choroby, alergie, wady rozwojowe itp.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.Czy dziecko znajduje się pod opieką specjalisty? (np. psychologa, logopedy)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5.Czy dziecko ma uprzedzenia do niektórych pokarmów? (proszę wpisać jakich)
......................................................................................................................................................
Data ......................................Podpis rodziców /prawnych opiekunów/..................................
OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW/
1. Oświadczam, że dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się
do uaktualniania danych w razie jakichkolwiek zmian i terminowego uiszczania opłat
związanych z pobytem mojego dziecka w przedszkolu.
Data ......................................Podpis rodziców / prawnych opiekunów/……..........................
2. Oświadczam, że dobrowolnie udzieliłem/am informacji dotyczących danych osobowych
dziecka, rodziny - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. zm.)
Data .......................................Podpis rodziców/prawnych opiekunów/..................................
3. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców
(opiekunów) lub osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie (oświadczeniu), która zapewni
dziecku pełne bezpieczeństwo.
Data.........................................Podpis rodziców / prawnych opiekunów/................................
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w spacerach, wycieczkach
organizowanych w ciągu roku szkolnego. Jednocześnie oświadczam o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w spacerach, wycieczkach (o występowaniu
przeciwwskazań proszę zgłaszać nauczycielce w grupie.)

Data ..........................................Podpis rodziców / prawnych opiekunów/..............................

