KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA
Niepublicznego „Tęcza” Zgromadzenia Sióstr
Szkolnych de Notre Dame
Imię i nazwisko dziecka ( PESEL) ……...........................................................................................................
Adres zameldowania ( z kodem)........................................................................................................................
Adres zamieszkania (z kodem) /jeżeli jest inny niż zameldowania/............................................................................................
Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ..................... do .....................
I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Nr dowodu osobistego

Nr dowodu osobistego

Tel. domowy

Tel. domowy

Tel. komórkowy

Tel. komórkowy

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie - dostarczyć zaświadczenia lekarskie, opinie poradni psychologicznopedagogicznej. Ewentualne diety są rozpatrywane indywidualnie z rodzicem.
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:









przestrzegania postanowień statutu Przedszkola Niepublicznego „Tęcza”
podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca / w przypadku nieterminowego
wnoszenia opłat - dziecko może być skreślone z listy /
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zapisaną na oświadczeniu,
zgłoszoną nauczycielce zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
zgłaszania nauczycielowi planowanych nieobecności dziecka w przedszkolu / tel., sms /
punktualnego przyprowadzania dziecka najpóźniej do godz. 8.30 i odbierania do godz.16.30
przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
obowiązkowego uczestniczenia w zebraniach rodziców

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.Urz. MEN nr 4/93 poz. 12) są zebrane w
celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka - Dane są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola,
którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Na zebranie i korzystanie z powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.
Katowice, dn. ....................................................
Podpis czytelny:

Matki .................................................................

Ojca .................................................................

Katowice, .................................

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko dziecka.................................................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................... ............................
Telefon, mail:
............................................................................................................................................................

Oświadczam, że dziecko będzie odbierane z Niepublicznego Przedszkola „Tęcza”
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Katowicach przez:

Lp.
1.

imię i nazwisko

pokrewieństwo

seria i nr dowodu osobistego

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

......................................................................................................................................................................................
Podpis Rodziców ( Opiekunów)

