
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
„ Nasza Akademia”

Proszę o przyjęcie dziecka ..........................................................................................................
                                                                   ( imię i nazwisko dziecka )

ur. dnia ........................................  
     ( data urodzenia )                                             

w ....................................................................................................
 ( miejsce urodzenia )

do „ Przedszkola Niepublicznego Nasza Akademia.”

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

I. Dane o rodzinie dziecka:                                                                  
Adres zamieszkania dziecka 

.......................................................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
 
.......................................................................................................................................................

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

Adres zamieszkania rodziców: ..................................................................................................…

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

Miejsce pracy ojca: ........................................................................................................................

tel.................................................................
 
Miejsce pracy matki: ......................................................................................................................

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

Potwierdzenie zatrudnienia ojca Potwierdzenie zatrudnienia matki

( pieczątka zakładu pracy ) ( pieczątka zakładu pracy )



Inne uwagi o dziecku lub rodzinie 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

             Data                                               Czytelny  podpis ojca , matki (opiekuna prawnego)
     
.............................................                  ........................................................................................

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

II. Zobowiązanie dotyczące uiszczania opłat za przedszkole 
Ja, niżej podpisany (-a ) zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat
związanych z korzystaniem przez moje dziecko z przedszkola.                            

             Data                                               Czytelny  podpis ojca , matki (opiekuna prawnego)
     
.............................................                  ........................................................................................

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

III. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania
i odbioru dziecka z przedszkola ( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie )

Ja ................................................................... legitymujący (-a) się dowodem osobistym
( imię i nazwisko rodzica ) 

seria,  numer  ...................................   upoważniam  do  przyprowadzania  i  odbioru  mojego
dziecka z przedszkola następujące osoby :

 L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego
   1.
   2.
   3.
   4.

             Data                                               Czytelny  podpis ojca , matki (opiekuna prawnego)
     
.............................................                  ........................................................................................

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

Alergie pokarmowe ( proszę wymienić jakich produktów dziecko nie może spożywać):

….....................................................................................................................................................

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

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



Wyrażam / nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii 
katolickiej.

IV. Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka
W momencie przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:

 przyprowadzania zdrowego dziecka do przedszkola;
 uczęszczania na zebrania rodziców;
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego 

upoważnioną;
 systematycznego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
 informowania przedszkola o wszelkich zmianach podanych w karcie zgłoszenia'

                                                                         

V. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia  w celach związanych z przyjęciem i pobytem mojego
dziecka w przedszkolu.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

             Data                                               Czytelny  podpis ojca, matki (opiekuna prawnego)
     
.............................................                  ........................................................................................

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

VI. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z uroczystości i imprez przedszkolnych 
na stronie internetowej przedszkola oraz w innych materiałach promujących Przedszkole
„Nasza Akademia”. 

             Data                                               Czytelny  podpis ojca, matki (opiekuna prawnego)
     
.............................................                  ........................................................................................

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