KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NIEPUBLICZNEGO SIÓSTR SERCANEK
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
I. Imię i nazwisko dziecka:
……………………………………………………………………………………..
II. Data i miejsce urodzenia:
……………………………………………………………………………………..
III. PESEL:

IV. Adres zamieszkania dziecka:
...........................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, dzielnica)
…………………………………………………………...................................................
(ulica, nr domu)
V. Adres zameldowania dziecka:
…..………………………………………………………………………….....................
(kod pocztowy, miejscowość, dzielnica)
…………….……………………………………………………………………………..
(ulica, nr domu)
VI. Szkołą rejonową dziecka jest:
...........................................................................................................................................
(Nr Szkoły Podstawowej i adres szkoły. Wypełniają rodzice dzieci
sześcioletnich)
VII. Dane osobowe rodziców/ prawnych opiekunów:
Matka/opiekun prawny
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

Ojciec/opiekun prawny

VIII. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu:
Matka dziecka...........................................................................................................
(imię i nazwisko)
wykształcenie............................................................oświadczam, że pracuję
w.................................................................................................................................
w godzinach...............................................................................................................
na stanowisku.............................................................................................................
nr telefonu..................................................................................................................
Ojciec dziecka...........................................................................................................
(imię i nazwisko)
wykształcenie..................................................................oświadczam, że pracuję
w...............................................................................................................................
w godzinach............................................................................................................
na stanowisku..........................................................................................................
nr telefonu..............................................................................................................
IX. Dodatkowe istotne informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na
funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
(stan zdrowia, alergie, ograniczenia, potrzeby rozwojowe, stosowane diety itp.):
…..……………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
Rodzeństwo (imię, nazwisko, wiek)
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

X. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola oraz bierzemy
na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazane poniżej, upoważnione przez nas osoby.
.....................................................................................................................................................
imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu
.....................................................................................................................................................
imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

XI. Biorąc pod uwagę katolicki charakter wychowania w przedszkolu zgadzam się, by
moje dziecko było formowane w duchu wartości chrześcijańskich.
XII. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K., oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
XIII. Zobowiązuję się do regularnego ponoszenia kosztów pobytu dziecka w przedszkolu oraz kosztów żywienia w terminie do 15-go każdego miesiąca.
XIV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
służbowych i statystycznych przedszkola, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) /Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r.
Administratorem danych jest dyrektor przedszkola. Mam świadomość przysługującego mi
prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Warszawa, dnia..........................

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

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

