KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Rok szkolny 2022/2023
DO
Niepublicznego Żłobka „Kraina Wiedzy”
Ul.Górna 4b 24-100 Puławy
Data zgłoszenia dziecka:……………………………………………….
Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od dnia:…………………………………………………………
(PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ)

PROSIMY UŻYWAĆ PISMA DRUKOWANEGO
1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA:
Imię (imiona) i nazwisko:……………………………………………………………………...
Numer PESEL:…………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………...
2. DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/OPIEKUN:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………….
OJCIEC/OPIEKUN:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………
Adres mailowy:………………………………………………………………………………

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU:
Zdolności, zainteresowania, przewlekłe choroby, alergie, diety (w wypadku alergii lub
diety prosimy dostarczyć zaświadczenie od lekarza, jednocześnie informujemy, iż
nauczyciel i rodzic na terenie placówki nie może podać dziecku żadnego leku)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU
CZAS POBYTU DZIECKA W
ŻŁOBKU:

DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW
ŚNIADANIE

OBIAD

PODWIECZOREK

OD GODZ…………….DO GODZ…………………

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA:
*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
*Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola/żłobka w celu weryfikacji podanych
danych może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających stan
faktyczny podany w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola/żłobka.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów
edukacyjnych oraz celów związanych z realizacją przez żłobek/przedszkole zadań
statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i późniejszymi zmianami).
*Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zebrane są w celu
szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione nauczycielom
żłobka/przedszkola, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
Szczegóły dotyczące działalności placówki zawarte są w Statucie Żłobka/Przedszkola (do
wglądu Rodziców).
ZGODNOŚĆ POWYŻSZYCH DANYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM POTWIERDZAM
WŁASNORĘCZNYM PODPISEM

………………………………………………
……………………………………………….
/data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów/
ZOBOWIAZANIE
Zobowiązuję się do:
1.zapoznania i przestrzegania:
a)Statutu Językowego Przedszkola Niepublicznego „Kraina Wiedzy”, Niepublicznego
Żłobka/Przedszkola w Puławach
b)Regulaminu Językowego Przedszkola Niepublicznego „Kraina Wiedzy”/ Niepublicznego
Żłobka w Puławach
2.Uaktualniania informacji zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola/żłobka
………………………………………………

……………………………………………….

/data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów/

