KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „POKAŻ ŚWIAT”
NA ROK SZKOLNY ……..…/……..…
a) ul. Legionów 16, 95-050 Konstantynów Łódzki (siedziba przedszkola)
b) ul. Jana Pawła II 11/13, 95-050 Konstantynów Łódzki (filia przedszkola)

Imię i Nazwisko dziecka………………………………………drugie imię…………………….
Data i miejsce urodzenia……………………………………PESEL …………………………..
Adres zamieszkania( z kodem) …………………………………………………………………
Adres zameldowania ( z kodem) ………………………………………………………………..
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ……….do……… tj ……….godzin
Rodzaj posiłków z których dziecko będzie korzystać…………………………………………...
[śniadanie (ś); obiad (o); podwieczorek (p)]
Przyjęcie dziecka do przedszkola od dnia ………………………………………………………
I. DANE DOTYCZACE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:
MATKA/PRAWNY OPIEKUN
Nazwisko i imię………………………………
Adres zamieszkania…………………………..
Telefon………………………………………..
Miejsce pracy…………………………………
………………………………………………...

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………..

II. DANE DOTYCZACE RODZINY
RODZINA: pełna, niepełna (niepotrzebne skreślić)
RODZEŃSTWO (podać imiona i datę urodzenia) ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

III DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
Zdrowotne: [ przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie (również na potrawy) itp.]……………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Samoobsługa, umiejętności, zdolności, zainteresowania………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola
 Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
 Regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez wyznaczoną osobę
pełnoletnią, upoważnioną i zgłoszona na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze
Statutem Przedszkola)
 Przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego
 Przestrzegania godziny odbierania dziecka z przedszkola (do godz. 18.00)
 Uczestnictwa w zebraniach rodziców
 Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem
na koniec miesiąca.
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) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji
rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku wyrażam zgodę.

………………………………………..
data i podpis matki / prawnego opiekuna

……………………………………………
data i podpis ojca/ prawnego opiekuna

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………………………
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola w roku ………../………… na …….godzin
i korzystania z ………posiłków od dnia ……………………………………………………...
2. Nie zakwalifikowano dziecka z powodu …………………………………………………...

podpis i pieczęć przewodniczącego

