Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego
2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.Nr 23 p.225 z późniejszymi zmianami) są
zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione
tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych
danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Uwaga: Przed wypełnieniem karty, proszę dokładnie zapoznać się z jej treścią.

„Zielony Domek”
Karta zgłoszenia
I. INFORMACJE O DZIECKU
..

PESEL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Imię i nazwisko dziecka.................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia..............................................................................................................
3. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)............................................................................
.................................................................................................................................................................
tel.....................................................................................................................................................
II. INFORMACJE O RODZINIE.
1. Dane dotyczące rodziców/opiekunów.
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Miejsce pracy, telefon
Telefon kontaktowy

2. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki.
Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego Nr telefonu

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo

dziecka od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej osobę.
.......................................................................................................................................................
podpisy rodziców/opiekunów

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
(stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, nietypowe zachowania itp.).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Umiejętności, zdolności,zainteresowania: ...................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA
W związku z przyjęciem dziecka do placówki, zobowiązuję się do:
* przestrzegania regulaminu „Zielonego Domku”
* podawania do wiadomości placówki wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
* regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie (do 5 dnia każdego miesiąca)
* przyprowadzania do „Zielonego Domku” tylko zdrowego dziecka
* uczestniczenia w zebraniach rodziców, gdyż wychowanie dziecka to nasze wspólne
dzieło i zależy nam na doskonałym kontakcie oraz wymianie spostrzeżeń :)

............................................
(miejscowość, data)

......................................................
(czytelny podpis matki)
......................................................
(czytelny podpis ojca)

