KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

......................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka przyjmowanego do przedszkola)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Ekologicznego EKOLUDEK od dnia ……………………………...
Data i miejsce urodzenia dziecka...........................................................................................................................................
PESEL dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rodzeństwo (imię, nazwisko, wiek)......................................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka..............................................................................................................................................................
Gmina …………………………….......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka (jeśli inny niż zameldowania) ..................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gmina …………………………….......................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko, data urodzenia mamy..................................................................................................................................
Imię i Nazwisko, data urodzenia taty ........................................................................................................................................
Zawód mamy i miejsce pracy.......................................................................................................................................................
Zawód taty i miejsce pracy....................................................................................................................................................

Telefony kontaktowe
Mamy ……………………...................................................................................................................................................................
Taty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail
Mamy ……………………...................................................................................................................................................................
Taty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola
Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Numer
dowodu
osobistego

1.

2.

3.
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Okres
ważności
upoważnienia

Podpis obojga
rodziców

INFORMACJE O DZIECKU Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które najbardziej charakteryzują Państwa
dziecko (przez podkreślenie).
SAMODZIELNOŚĆ
Samo radzi sobie z jedzeniem
Trzeba je karmić
Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo
Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z toalety
Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych
Inne uwagi dotyczące dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………...
.............................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SPANIE
Jest przyzwyczajone do spania w ciągu dnia w godzinach ………………………………………………………………………
Nie sypia w ciągu dnia
INNE INFORMACJE O DZIECKU
Jest alergikiem uczulonym na: ……………………………………….....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Dziecko znajduje się pod stałą opieka specjalistyczną (jaką?) …………………………………………………………………...
Dziecko przebyło choroby zakaźne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………..
Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne.
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIA – wyrażam zgodę na udział dziecka w:
a) zajęciach związanych z profilem ekologicznym przedszkola
b) wycieczkach pieszych i autokarowych organizowanych przez Przedszkole
d) zabawach organizowanych na terenie ogrodu przedszkola

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola NIE jest równoważna z przyjęciem do przedszkola. Zasady
rekrutacji regulują przepisy zawarte w § 11 Statutu Przedszkola. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
będzie stanowić integralną część „Umowy o świadczeniu usług” zawartej między Rodzicem
a przedszkolem w przypadku przyjęcia dziecka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych oraz
celów związanych z realizacją przez przedszkole zadań statutowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych( Dz.U. z 2002, Nr101, poz. 926 ze zm.)
Zapoznałam/Zapoznałem się i akceptuję Statut Przedszkola Ekologiczne EKOLUDEK.

Natolin, dn. …………………..................

………………………………………………
podpis rodzica
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