Zespół Placówek Oświatowych - Publiczne Przedszkole Samorządowe
Krępa Kościelna 48, 27 – 300 Lipsko
tel. (48) 3771036;
e-mail: pspkrepa@wp.pl;
strona www: www.zpo-krepa.pl

======================================================
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Imię, drugie imię i nazwisko dziecka: ....................................................................................................
Data urodzenia: ...................................

Miejsce urodzenia: ................................................................

Numer PESEL dziecka .................................................... .

I. Dane o rodzinie dziecka:
Adres zamieszkania dziecka: ...................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka: .................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): .............................................................................................
Adres zamieszkania rodziców: ................................................................................................................
tel. komórkowy matki: ......................................;

tel. komórkowy ojca: ..........................................

tel. domowy: .........................................................
Miejsce pracy ojca: ..................................................................................................................................
Miejsce pracy matki: ...............................................................................................................................
Dane dotyczące rodzeństwa (imię, nazwisko i rok urodzenia):
1. .....................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................

Inne uwagi (dodatkowe) ważne informacje o dziecku lub rodzinie (stałe choroby, wady
rozwojowe, alergie itp.): ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

II. Oświadczenie:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy
i funkcjonowania placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych ) oraz na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła, rok
urodzenia) oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (storna internetowa, gazetki
szkolne, kronika itp.) oraz w prasie, radiu, telewizji, w szczególności w związku z odnoszonymi
przez nie sukcesami.
........................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

III. Zobowiązania rodziców (prawnych opiekunów):
-

Ja, niżej podpisany (-a ) zobowiązuję się do:
przestrzegania postanowień statutu szkoły,
podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie ,
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do
tego upoważnioną,
odbierania dziecka w razie nie odbycia się zajęć z przyczyn organizacyjnych,
przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka,
uczestniczenia w zebraniach rodziców.

IV. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych
(pełnoletnich) osób do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola:
Ja, niżej podpisany/a, upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka
z przedszkola następujące osoby:

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa w stosunku
do dziecka

1.
2.
3.
4.
5.
...........................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

V. Decyzja Dyrektora (wypełnia przedszkole):
Decyzją Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Krępie Kościelnej z dnia ..................................... dziecko: .................................................................
( imię i nazwisko dziecka )

zostało ٭/ nie zostało ٭zakwalifikowane do korzystania z przedszkola.
Powód nie zakwalifikowania: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 ٭- niepotrzebne skreślić

...............................................
( pieczątka i podpis dyrektora )

