KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W BOGUCICACH
NA ROK SZKOLNY 20……/20……
Kartę wypełniają rodzice (prawni opiekunowie dziecka)
1.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko …………………………………………………………….............………….....…..……..
Imiona ................................................................................................................................. …............
Data urodzenia ...................................................................................................................................
Miejsce urodzenia ................................................................................................................................

PESEL
Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................
Adres zameldowania dziecka ...........................................................................................................
2.

INFORMACJE I DANE DODATKOWE O DZIECKU /podkreśl właściwą odpowiedź/

 dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola

TAK

NIE

 dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

TAK

NIE

 dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

TAK

NIE

 dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

TAK

NIE

 Dziecko z rodziny pełnej

TAK

NIE

 Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego

TAK

NIE

 Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych

TAK

NIE

 Dziecko w rodzinie zastępczej

TAK

NIE

TAK

NIE

Dodatkowe informacje o dziecku:


Odległość z domu dziecka do przedszkola: przekracza 3 km.

 Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej? TAK
NIE
Jeśli tak to jakiej? …..........................................................................................................................
 Czy ma alergie?
TAK
NIE
Jeśli tak to jakie? ..................................................................................................................................
 Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? (cukrzyca, astma, inne)TAK
NIE
Jeśli tak, to jakie?....................................................................................................................................
Inne uwagi o dziecku o których powinno wiedzieć przedszkole. (np. niedosłuch, wady rozwojowe, )
.....................................................................................................................................................

3. DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU /obowiązuje na cały rok szkolny/
Deklaruję, że moje dziecko będzie przebywać w przedszkolu …………………. godzin dziennie
i będzie korzystać z …....... posiłków od dnia ............................................................. 20…… roku.
podpis matki /opiekunki…....................................... podpis ojca/opiekuna ......................................
Bogucice, …..................................... 20……. roku
4. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Matka

Ojciec

Imię i
nazwisko
Miejsce pracy
Czas pracy
Miejsce
zamieszkania
Telefony
kontaktowe

komórkowy

komórkowy

5. UPOWAŻNIAM DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NASTĘPUJĄCE OSOBY:
1. ……………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko)

(nr dowodu osobistego)

tel. kontaktowy

2. ……………………………………………………………………………………………
3. .......……………………………………………..............................................………….…
..........................................................
(podpis matki) lub (prawnego opiekuna)

........................................................
(podpis ojca) lub (prawnego opiekuna)

6. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DO:
 Podawania do wiadomości przedszkola zmian w podanych wyżej informacjach.
 Regularnego uiszczania odpłatności za przedszkole (opłata stała + wyżywienie) zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie nr IV/15/10 z dnia 29.12.2010 r. Do wglądu w
przedszkolu lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
 Powiadomienia o rezygnacji z przedszkola w formie pisemnej.
 Przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego.
 Przestrzegania postanowień statutu.
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów
w celu weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.
Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam/y zgodę na wykorzystanie danych zawartych w ww.
karcie zgłoszenia w celu przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 20……/20…...

Wyrażam/y zgodę na wykorzystanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji przedszkola.
Zezwalam/y na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez przedszkolnych
w ramach promocji przedszkola.
.Bogucice, dnia.................................. 20……. r.
..........................................................
(podpis matki) lub (prawnego opiekuna)

........................................................
(podpis ojca) lub (prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na sprawdzenie w razie konieczności czystości głowy i ciała mojego dziecka przez
pielęgniarkę w bieżącym roku szkolnym
……………………………………………….
(podpis matki) lub (prawnego opiekuna)
Wyrażam/y zgodę aby moje dziecko w roku szkolnym 20…/20… uczęszczało na lekcję religii
katolickiej.
Bogucice, dnia………………
………………………………………….
(podpis matki lub prawnego opiekuna)

……………………………………
( podpis ojca lub prawnego opiekuna)

Decyzja Dyrektora Przedszkola
Dziecko zostało przyjęte/ nie zostało przyjęte (niepotrzebne skreślić)
Bogucice, dnia ................................ 20…….. r.

podpis dyrektora

7. Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ...............................................................................
 Zakwalifikowała dziecko do przedszkola od ...................................... 20……. r.
 Nie zakwalifikowała dziecka z powodu: ..................................................................................
......................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji

Podpisy Członków Komisji
.................................................................
..................................................................
..................................................................

