KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Proszę o przyjęcie mojego dziecka (imię i nazwisko)………………..……………………..………………………………. ur. ……… . ……… . …………….r.
w …………………………………………….. do Punktu Przedszkolnego Kukuruku w roku szkolnym ……………………../……………..……..
od dnia ………….………………………… od godziny ……………………… do godziny ……………….……….. .
Dane dotyczące Dziecka i rodziny
rodzeństwo (proszę podać imiona oraz wiek) …………………………………………………………………………………………………………………………
rodzina PEŁNA / NIEPEŁNA *
ogólny rozwój i stan zdrowia dziecka - PRAWIDŁOWY / NIEPRAWIDŁOWY *
Bliższe dane w przypadku nieprawidłowego stanu zdrowia i rozwoju
(np. alergie poparte zaświadczeniem lekarskim, częste choroby, stałe choroby, wady wrodzone, obowiązujące diety, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………....……………………………………..
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na udział mojego dziecka w wycieczkach i spacerach poza terenem placówki
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na fotografowanie mojego dziecka na terenie placówki, w trakcie wycieczek
i spacerów, na imprezach organizowanych przez placówkę itp. oraz na umieszczanie zdjęć w galerii Punktu Przedszkolnego
na stronie internetowej
czy dziecko będzie leżakowało? TAK / NIE * (dotyczy dzieci w wieku 5-6 lat)
czy dziecko będzie pozostawało na podwieczorkach? TAK / NIE *( Zaznaczając opcję "TAK", rodzic ma obowiązek zgłosić
nieobecność dziecka na podwieczorku, za każdym razem, kiedy zaplanował wcześniejszy odbiór dziecka. Zaznaczając opcję
"NIE", rodzic ma obowiązek zgłosić każdą przewidywaną obecność dziecka na podwieczorku. W przeciwnym wypadku,
podwieczorek nie zostanie wydany dziecku. Obecność lub nieobecność dziecka na podwieczorku rodzice zgłaszają
przyprowadzając dziecko do przedszkola).
czy dziecko ma chorobę lokomocyjną? TAK / NIE *
czy dziecko chodziło wcześniej do żłobka? TAK / NIE *
czy dziecko chodziło wcześniej do przedszkola? TAK / NIE*
czy dziecko jest samodzielne:
- spożywanie posiłków TAK / NIE * …………………………………..…………………………………………………………………………………………………
- korzystanie z toalety TAK / NIE * ………………………………….………………………………………………………………………………………….……..
- ubieranie się TAK / NIE * ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo przekazać wychowawcy grupy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie rodzica:
Warunki lokalowe i sposób pracy punktu przedszkolnego są mi znane i akceptuję je.
Zapoznałam/em się z regulaminem i statutem Punktu Przedszkolnego oraz będę przestrzegać postanowień w nich
zawartych.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, oświadczam iż przedłożone w niniejszej karcie
informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że organ prowadzący Punkt Przedszkolny może
zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w karcie zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie danych osobowych dla potrzeb Punktu Przedszkolnego
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. Nr 101 z 2002 r. poz.
926 z późniejszymi zmianami).
Zobowiązuję się do osobistego odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego, bądź upoważnienia do tego innej osoby.

………………...................…………...............................................……………………
Data oraz podpis obojga rodziców

*niepotrzebne skreślić

