
Niepubliczne "Domowe Przedszkole"
                    ul. Raginisa 23
                   35-513 Rzeszów
                                                                         

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

I. INFORMACJE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko dziecka ............................................................................

2. PESEL dziecka..........................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia .........................................................................

4. Adres zamieszkania (z kodem)..................................................................

5. Adres zameldowania ..............................................................................

II. INFORMACJE O RODZINIE
                                                 Dane dotyczace Rodziców/Opiekunów

1. Imię i nazwisko Matki......................................................................................

2. Rok urodzenia/ PESEL....................................................................................
.
3. Nr dowodu osobistego......................................................................................
.
4.Zakład pracy....................................................................................................
.
5. Telefon do natychmiastowego kontaktu............................................................
.
6. Adres e-mailowy...............................................................................................

1. Imię i nazwisko Ojca.........................................................................................

2. Rok urodzenia/ PESEL.....................................................................................
.
3. Nr dowodu osobistego.......................................................................................

4.Zakład pracy.....................................................................................................

5. Telefon do natychmiastowego kontaktu............................................................

6. Adres e-mailowy................................................................................................

III. DODATKOWE DANE O DZIECKU (Np. Stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.)



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

Oświadczam, że dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach od....... do.......

IV. ZOBOWIAZANIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECKA:

PO POZYTYWNIE ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:
• podpisać z właścicielką umowę o korzystanie z usług (niepodpisanie umowy w określonym 

terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych).
•  przestrzegać postanowień statutu przedszkola oraz regulaminów wewnętrznych;
•  podawać do wiadomości jakiekolwiek zmiany w podanych wyżej informacjach;
• regularnie uiszczać opłaty w wyznaczonym terminie;
• przyprowadzać i odbierać dziecko osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną zgłoszoną 

wychowawch na piśmie;
•  przyprowadzać tylko zdrowe dziecko
• informowanie o chorobach zakaźnych występujących u dziecka
• uczestniczyć w zebraniach rodziców.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:
Oświadczam, że:

1. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dostarczę pisemne upoważnienie dla 
pełnoletnich osób, które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola

2. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i 
pobytem w przedszkolu mojego dziecka, danych osobowych moich i dziecka oraz upoważnionych 
do odbioru dziecka osób, przez właścicielkę Niepublicznego "Domowego Przedszkola"  zgodnie z 
Ustawą z 29 sierpnia 1997r.o ochronie danychosobowych(tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 
ze zm.).

3.  Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
4.  Zobowiązuję się do informowania właścicielkę przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych 

danych.

Miejscowość i data

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

Czytelny podpis matki i ojca (opiekunów)

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


