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KARTA

ZGŁOSZENIA

DZIECKA

2019

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA
1. Pierwsze imię

2. Drugie imię

3. Nazwisko

4. PESEL
5. Data urodzenia

DD

6. Miejsce urodzenia

MM

RRRR

7. Adres zamieszkania
a. Ulica

b. Numer domu

c. Numer
mieszkania

d. Kod
pocztowy

e. Miejscowość

____ - ______
8. Adres zameldowania (jeżeli inny niż zamieszkania)
a. Ulica
b. Numer domu

c. Numer
mieszkania

d. Kod
pocztowy

e. Miejscowość

__-___
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1. Matka / Prawna opiekunka

2. Ojciec / Prawny opiekun

a. Imię

b. Nazwisko

a. Imię

b. Nazwisko

c. Miejsce pracy (nazwa i adres zakładu pracy)

c. Miejsce pracy (nazwa i adres zakładu pracy)

d. Numer telefonu komórkowego

d. Numer telefonu komórkowego

e. Numer telefonu do zakładu pracy

e. Numer telefonu do zakładu pracy

f. Numer telefonu domowego

III. WAŻNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
1. Stałe choroby
2. Alergie
3. Wady rozwojowe
4. Inne
5. Czy dziecko jest szczepione regularnie, zgodnie z kalendarzem szczepień?

TAK

NIE

6. Dane przychodni, do której należy dziecko:
a. Nazwa placówki

b. Adres placówki

c. Telefon kontaktowy

IV. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Upoważniam do odbierania z przedszkola mojego dziecka następujące osoby:
1. Imię i nazwisko pierwszej osoby upoważnionej

2. Imię i nazwisko drugiej osoby upoważnionej

Wrocław, dnia __ __ . __ __ . __ __ __ __
Podpis Matki / Prawnej opiekunki

Podpis Ojca / Prawnego opiekuna

V. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1. Zobowiązuję się do:
a.
przestrzegania postanowień statutu przedszkola
b. podawania niezwłocznie do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
c.
regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
d. przyprowadzania lub odbierania dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
e.
przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka
f.
uczestniczenia w zebraniach rodziców
g. powiadomienia dyrektora o rezygnacji przedszkola z miesięcznym wypowiedzeniem (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego)

VI. ZGODA NA PODANIE INFORMACJI O DZIECKU I JEGO RODZINIE
Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ.U. Nr 23 p.225) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są
udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

VII. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *) na publikację wizerunku dziecka w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz na witrynach internetowych lub profilach
społecznościowych placówki.

Przyjmuję / Przyjmujemy *) do wiadomości, że potwierdzeniem zapisania dziecka do placówki w danym roku przedszkolnym
jest podpisanie umowy o świadczenie usług oraz uiszczenie wpisowego. Oświadczam / -y *), że podane dane są prawdziwe.
Wrocław, dnia __ __ . __ __ . __ __ __ __
Czytelny podpis Matki / Prawnej opiekunki

Czytelny podpis Ojca / Prawnego opiekuna

Informacje dotyczące wypełniania karty:
1)
Rodzic / Prawny Opiekun wypełnia tylko białe pola.
2)
Puste pola należy przekreślić.
3)
*) niepotrzebne skreślić
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