KARTA ZAPISU ·DZIECKA
DO I NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MŁODYCH TALENTÓW
„100 BAJEK” rok szkolny IX 2018-VIII 2019
CHRZANÓW 32-500 UL.STARA HUTA 1 TEL.605 947 662
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) oraz inne osoby objęte
obowiązkiem alimentacyjnym lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na wyłącznym utrzymaniu rodziców.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Od dnia..............................................................................................na godzin............................................................................

I.Dane dziecka
1.Data i miejsce urodzenia........................................................................................................................ .....................................................
2.Nr PESEL............................................................................................................................................................................................... .........
3.Adres zameldowania................................................................................................................. ....................................................................
4.Adres zamieszkania...................................................................................................................................................................... ................
5. Rodzina stanowi łącznie z dzieckiem ............ osób w tym .................dzieci.

II. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
Matka
…………………………………………

Ojciec
..………………………………………………

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

……………………………………………

……………………………..………………

……………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

……………………………………………

…………………………………………………

Adres e- mail

Adres e- mail

……………………………………………

………………………………………………

Miejsce pracy

Miejsce pracy

Dowód osobisty: seria i numer

Adres zamieszkania

Dowód osobisty: seria i numer

Adres zamieszkania

III .Dodatkowe informacje:
a)

przewidywane godziny przyprowadzania i odbioru dziecka ............................................................................................

b)

kto będzie odbierał dziecko .....................................................................................................................................................

c)

czy składano kartę zapisu do innego przedszkola...............................................................................................................

IV .Dodatkowe informacje o dziecku:
wymogi szczególnego nadzoru np. po zabiegu lub kontuzji, wady rozwojowe, niepełnosprawność,
............................................................................................................................. ................................................................................................
alergia, specjalna dieta zdrowotna lub inne uwagi o dziecku:...............................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................................................................
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V. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW:
Zobowiązujemy się do:
- zgłaszania zmian w danych zawartych w karcie zapisu.
JA, NIŻEJ PODPISANY(A) OŚWIADCZAM ,ŻE MOJE DZIECKO JEST ZDROWE I MOŻE UCZĘSZCZAĆ DO
PRZEDSZKOLA.
Oświadczam również, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Akceptuję warunki
opieki nad dzieckiem i wynikające z tego prawa i obowiązki zawarte w Statucie przedszkola dostępnym w kancelarii
Dyrektora Decyzja przyjęcia dziecka do przedszkola skutkuje zawarciem umowy i wiąże obie strony. Umowa obowiązuje
na jeden rok przedszkolny od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. W przypadku odbioru dziecka przez inne osoby
niż rodzice lub osoby wymienione powyżej wymagane jest oddzielne oświadczenie.

VI. Zapoznałem/łam się z cennikiem obowiązującym od 01.09.2018.
Podpis ……………….

Z chwilą zakwalifikowania się dziecka po raz pierwszy do naszego przedszkola, będzie
pobierana opłata za rezerwację miejsca w wysokości 300 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi
.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zapisu w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do
przedszkola na rok szkolny 2013/2014 oraz w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą ,zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).

Data zgłoszenia............................................Podpisy zgłaszających....................................................................................................

Decyzja. .............................................................. Przyjęte od dnia ..................................................................Dyrektor Przedszkola

Przyjęty-

nie przyjęty-

rezygnacja-

oczekuje
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