25 lat Przedszkola Niepublicznego „Klub Przedszkolaka”
Pierwsze Przedszkole Niepubliczne w Murowanej Goślinie
Rok założenia 1994

Karta zgłoszenia dziecka do
Przedszkola Niepublicznego
„Klub Przedszkolaka”

.....…......…....…..…..…......…......…..…..…........…..…......…....…
Imię i nazwisko dziecka

1. Data i miejsce urodzenia dziecka

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

2. Numer PESEL dziecka

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

3. Adres zameldowania dziecka

..…….……….…….……….…….……….

4. Adres zamieszkania dziecka

..…….…….……….……………………...

5. Numery telefonów kontaktowych:

matka

..…….………....….………...…………….

ojciec

..….…..……..….….….…..……..………..

6. Imię, nazwisko, PESEL matki

………..….….….….….…..….….……….

Imię, nazwisko, PESEL ojca

………..……..….…..……..….….….……

7. Miejsce pracy matki

………..….…..……..……..……………..

Miejsce pracy ojca

..….…..……..……..….….….……………

8. Rodzeństwo (wiek)

..….….….…..….….….….….……………

9. Zajęcia dodatkowe z religii

Tak

Nie

Tak

Nie

(dotyczy 5,6 latków)

10. Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego
(dotyczy 5,6 latków, opłacane dodatkowo)

12. Dodatkowe informacje o dziecku: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie (pokarmowe,
wziewne), dieta itp.:
..…….………....….…….…...….…….….…….………....….…….…...….…...….…………….
..…….…….…...…….…….……....……....…….….….…….……….…….…….…...…………

13. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka z przedszkola lub
innych imprez przedszkolnych na stronie internetowej placówki.
14. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach pieszych oraz
autokarowych organizowanych przez przedszkole.
15. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka przez logopedę.
16. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przegląd czystości głowy mojego dziecka przez
pracowników przedszkola w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą.
17. W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam/nie wyrażam zgodę na
wezwanie karetki pogotowia i przewiezienia dziecka do szpitala w celu udzielenia pomocy.
18. Czy karta zgłoszeniowa została złożona w innym przedszkolu:

TAK

NIE

Jeśli TAK prosimy podać nazwę przedszkola..…….……….….….…….………..…………….

Data przyjęcia zgłoszenia (wypełnia przedszkole)..……..…….………..…….…….……….

Oświadczenie i zobowiązanie rodziców:
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Zobowiązuję się do regularnego dokonywania opłat za przedszkole (koszty
utrzymania i wyżywienia).
Kartę zgłoszeniową składają Państwo w placówce od 01.03 – 15.03. 2019.
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 22.03.2019. Do dnia 25.03 należy potwierdzić
uczęszczania dziecka do placówki. Niespełnienie powyższego wymogu jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszenia, w celu realizacji zadań statutowych przedszkola.

…….…..……..….….
(data)

…….….….….….…..….………………..
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

