
Dane dziecka

PESEL   Imię Drugie Imię   Nazwisko

Data urodzenia   Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka

ulica nr domu nr lokalu

kod pocztowy   miejscowość
-

gmina

Adres zamieszkania dziecka

ulica nr domu nr lokalu

kod pocztowy   miejscowość
-

gmina

Dane  rodziców/opiekunów

1.     
Imię Nazwisko telefon e-mail

Miejsce zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy

2.     
Imię Nazwisko telefon e-mail

Miejsce zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy

rok dzieńmiesiac

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO 
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „TUPTUP”



Dodatkowe informacje  

Czy dziecko posiada  orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej                       (dotyczy dziecka  niepełnosprawnego) ?

Czy dziecko cierpi na jakieś  alergie pokarmowe, choroby, wady rozwojowe  lub przyjmuje leki?

Czy dziecko samodzielnie zgłasza potrzeby fizjologiczne ?

Czy dziecko posiada rodzeństwo (imię, rok urodzenia)? 

Skąd Państwo pozyskali informacje o naszym przedszkolu (znajomi, Internet, ogłoszenie, ulotka,inne)?

Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola zobowiązuje się do:
- podpisania umowy o świadczenie usług przez przedszkole
- regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
- przestrzegania postanowień statutu przedszkola
- przyprowadzania do przedszkola TYLKO ZDROWEGO dziecka

data zgłoszenia decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że przedłożone przez mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w 
danych przez przedszkole w celu przetwarzania ich  dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych zgodnie z ustawą o  ochronie danych osobowych 

(art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. Z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

czytelny podpis ojcaczytelny podpis matki

rok miesiac dzień
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