Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie.

Karta zgłoszenia dziecka
do Przedszkola Niepublicznego „EKO-BRZDĄC”
Proszę o przyjęcie: ...................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................................

PESEL dziecka: …....................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka:
....................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu)

do Przedszkola EKO BRZDĄC w Maruszewie 9, 64-130 Rydzyna
Na okres od: ………………. do ……………….. na ……. godzin dziennie
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców /
opiekunów: ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Telefony do natychmiastowego kontaktu:
….............................................................................................................................................................
Adres zamieszkania
rodziców/opiekunów ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

II.

Oświadczenia rodziców/opiekunów:

Ja, Matka/Opiekunka dziecka .................................................................. oświadczam, że pracuję
(imię i nazwisko)

w: ..............................................................................................................................................................
............................................................................... mój PESEL ............................................................
Studiuję/uczę się w trybie stacjonarnym ..TAK / NIE ..

tel. ..........................................

Ja, Ojciec dziecka ........................................................................................ oświadczam, że pracuję
(imię i nazwisko)

w: .............................................................................................................................................................
............................................................................... mój PESEL ............................................................
Studiuję/uczę się w trybie stacjonarnym ..TAK / NIE ..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tel. ........................................

Jednocześnie oświadczam, że:
Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej
Jeden z rodziców dziecka jest osobą niepełnosprawną
Dziecko jest samotnie wychowywane
Dziecko jest objęte pieczą zastępczą
Rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w placówce EKO-BRZDĄC
Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
Dziecko jest zameldowane na pobyt stały w gminie Rydzyna
Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola w poprzednim roku szkolnym
Dziecko ma 5 lat i ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..
..TAK / NIE ..

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w
przedszkolu ( stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i
pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do
odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
Maruszewo, dnia ……………………………..

...........................
podpis matki

....................................
podpis ojca

V. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …................................................
- zakwalifikowała dziecko do Przedszkola na................ godzin pobytu dziennie
od dnia ...........................................
Podpis Przewodniczącego Komisji i Podpisy Członków Komisji

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

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

