KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE FUTURE
Proszę o przyjęcie …………………………………….. urodzonego …………………………
Nazwisko i imię dziecka

dzień, miesiąc, rok

w miejscowości ………………………………………… PESEL …………………………….
Nazwa miejscowości

do Niepublicznego Przedszkola Językowego FUTURE w Tarnowskich Górach,
ul. Sienkiewicza 39 w godz.: od ………… do ………….. na …… godz. dziennie i ……
posiłki od dnia …………… 2014r.
Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:
Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ……………………………………………………….
Adres zamieszkania/zameldowania rodziców/opiekunów ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Telefony do szybkiego kontaktu ………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
Matka/opiekunka dziecka pracuje w ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
na stanowisku ………………………… ………………………………………………………..
Ojciec/opiekun dziecka pracuje w ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
na stanowisku ………………………… ………………………………………………………
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np.: stała choroba, alergie, wady/deficyty
rozwojowe dziecka, wcześniactwo, kalectwo, itp.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

W/w informacje o dziecku są zbierane w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w
sytuacjach szczególnych (np. choroba dziecka, konieczność wczesnego wspomagania).
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.

……………………………………
Nr dowodu osobistego i podpisy rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z dnia 29.10.1997r.
Nr 133 p.883) wyrażam zgodę na zbieranie wymienionych danych osobowych i ich przetwarzanie
w Niepublicznym Przedszkolu Językowym FUTURE w Tarnowskich Górach.

Dnia ……………………..

…………………………..
Podpisy rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE
ŻYCIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y ze Statutem Przedszkola i obowiązkiem rodzica do
zapewnienia opieki w drodze do przedszkola oraz z przedszkola do domu.
Ponieważ nie mogę spełnić powyższego z następujących przyczyn:
……………………………………………………………………………………………………………
żądam wydania mojego dziecka upoważnionym przeze mnie osobom:
1. …………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko

2.

pokrewieństwo z dzieckiem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

3.

wiek

wiek

pokrewieństwo z dzieckiem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

wiek

pokrewieństwo z dzieckiem

Oraz przyjmuję do wiadomości, że ponoszę za to pełną odpowiedzialność prawną i osobistą.
Oświadczam, że nie będę z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do pracowników
przedszkola w razie jakiegokolwiek wypadku lub zdarzenia.
Tarnowskie Góry, dn.: ……………………………

………………………………………………..
Podpis rodzica

