KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KLĘCE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ........................................................................................................
ur. dnia ...............................……..….. w …………………………………………………………..…,
numer PESEL ............................................... do Publicznego Przedszkola w Klęce.
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………................
Adres stałego zameldowania dziecka …..……………………............................................................
…………………………………………………………………………………………………………
I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (OPIEKUNÓW):
MATKA

OJCIEC

Nazwisko

……………………………….…..

………………….……………………

Imię

…………………………………...

………………………….……………

Adres

…………………………………..

…………………………..…………...

zamieszkania

…………………………………...

…………………….…………………

Miejsce pracy …………………………………...

..……………………….……………..

Nr tel. kontaktowego ………………………………...

..…………………………………......

RODZEŃSTWO (imiona i rok urodzenia)………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………................................
RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU:
(np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, wskazania lekarskie np. dieta, alergie, inne problemy, także
psychologiczno-pedagogiczne)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola

tak/nie

Czy dziecko ma potrzebę snu w ciągu dnia

tak/nie

Czy ma kontakt z innymi dziećmi

tak/nie

Inne informacje o dziecku (szczególne uzdolnienia/ulubione zabawki/potrawy itp.)
……………….............................................................................………………………………...........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

III. SUGESTIE RODZICÓW, OCZEKIWANIA, OFEROWANIA POMOCY DLA
PRZEDSZKOLA, PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY, DOWOLNE UWAGI
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………….......................................………………………………
IV. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka zawartych
w niniejszej karcie przez Publiczne Przedszkole w Klęce oraz na publikowanie wizerunku mojego
dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkół w Klęce w celach związanych z działalnością placówki
w ramach wykonywania zadań statutowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.)
………………………………

……………………………

czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

V. INFORMACJA O CZASIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 15.30. Minimalny czas pobytu dziecka to 5 godzin
od 8.00 do 13.00 (podstawa programowa). Informuję, że moja córka/mój syn będzie przebywać
w przedszkolu …….. godzin, od godziny …..….. do godziny ……… .
VI. ZOBOWIAZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECKA
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola
 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
 regularnego i terminowego uiszczania opłat związanych z korzystaniem przez moje dziecko
z przedszkola
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,
do tego upoważnioną
 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.
…………………
data

……………………………

……………………………

czytelny podpis matki (pr. opiekuna)

czytelny podpis ojca (pr. opiekuna)

VI. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ (wypełnia przedszkole)
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………. zakwalifikowała/nie zakwalifikowała
dziecko …………………………………………… do korzystania z przedszkola.
Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

Decyzją Dyrektora z dnia ……………………… dziecko ………………………………………...
zostało/nie zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola.
………………………………………………………
pieczątka i podpis dyrektora

