Kartę wypełniają Rodzice lub Opiekunowie prawni dziecka
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami
……………………………………………
Pieczęć Przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO „MĄDRY MALUCH” W RUMI
NA ROK SZKOLNY 2017/18
1. DANE OSBOWE DZIECKA
Nazwisko
Imię
Data i miejsce urodzenia
PESEL
2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

-

3. ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (wypełniamy jeżeli adres jest inny niż zamieszkania)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

4. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka/Opiekun prawny

Ojciec/Opiekun prawny

Nazwisko
Imię
PESEL
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres email
5. CZY DZIECKO MA UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH RELIGII ?
TAK

NIE

-

6. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA (alergie, czego dziecko nie może jeść, problemy
rozwojowe), inne.

6. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych) i spacerach poza
teren Przedszkola „Mądry Maluch”
Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka z zajęć organizowanych i przeprowadzanych
przez Przedszkole „Mądry Maluch” na stronie internetowej placówki www.madrymaluch.edu.pl oraz
www.facebook.com/madrymaluchrumia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do celów związanych z
realizacją zadań statutowych przedszkola , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam , że zapoznałam(em) się ze Statutem, oraz Procedurami Zachowania Bezpieczeństwa
Niepublicznego Przedszkola Językowego MĄDRY MALUCH.
……………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

7. POUCZENIE
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor Przedszkola może zarządzać
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Karcie Zgłoszenia.
Rumia, dnia ……………

………………………………………
Podpis matki/opiekuna prawnego

………………………………………
Podpis ojca/opiekuna prawnego

Załącznik do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

…………………………………….

…………………………………….

(nazwisko i imię ojca/opiekun prawny)

(nazwisko i imię matki/opiekun prawny)

UPOWAŻNIENIE
Do odbioru z przedszkola dziecka………………………………………………….…………………………
(imię i nazwisko dziecka)

Upoważniam/y następujące pełnoletnie osoby:
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

nr dowodu
osobistego

nr telefonu

1

2

3

4

5

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę.
Rumia, dnia ……………

………………………………………
Podpis matki/opiekuna prawnego

………………………………………
Podpis ojca/opiekuna prawnego

