Kartę wypełniają Rodzice lub Opiekunowie dziecka

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

Faściszowa, dnia....................................

(pieczęd szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej im. Jacka Malczewskiego
w Faściszowej

Proszę o przyjęcie mojego dziecka........................................................................................
urodzonego: ......................................... w ..........................................................................
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Faściszowej.
I.

DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA:

Adres zamieszkania dziecka:
.........................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka:
.........................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców .........................................................................................
tel. ..................................................., adres e-mail .........................................................
Łącznie z dzieckiem mieszka ............. osób stanowiących jedna rodzinę, w tym ...........

dzieci. Matka dziecka (opiekunka) pracuje w .................................................................
na stanowiska ....................................... w godz. .................................. tel. ...................
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w ............................................................................ na
stanowisku ............................................................ w godz. ............................................
tel. ............................................
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stała choroba, wady rozwojowe,
alergie, inne ....................................................................................................................
II.

IFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z OFERTY PRZEDSZKOLA

Deklaruję udział mojego dziecka w dodatkowych zajęciach z religii, rytmice, języku
angielskim (właściwe podkreślid), innych (jakich?) .........................................................
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
III.

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

W przypadku przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązuję się do:
 informowania dyrektora o każdorazowej zmianie powyższych danych;
 przestrzegania postanowieo statutu szkoły;
 przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub
przez osobę dorosłą do tego upoważnioną;
 przyprowadzania do oddziału przedszkolnego dziecka zdrowego;
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.
..............................................
(data)

..................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

IV.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW W PRZYPADKU UPWAŻNIENIA
INNYCH OSÓB DO PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA (upoważnid
można tylko osoby pełnoletnie)

Upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z oddziału
przedszkolnego następujące osoby:
Lp.

Imię i nazwisko osoby

Seria i nr dowodu

upoważnionej

osobistego

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

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

(data)

V.

Adres zamieszkania

(podpis rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego” dla potrzeb
niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm.)

..................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

Decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej:
W dniu..................................... dziecko.........................................................................
w wieku......................................................... lat, zostało zapisane do Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Malczewskiego w Faściszowej.

..............................................................
(podpis dyrektora szkoły)

