Niepubliczne Przedszkole „PAJACYK”
27-400 Ostrowiec Św., oś. Ogrody 16
Tel. 041-262-83-50
NIP 661-20-78-143
UWAGA: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni
sprawujący opiekę nad dzieckiem.
Do karty ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola dołączają:
1.
2.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
Zaświadczenie o meldunku dziecka.

3.

Wyprawkę ustaloną przez zarząd przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny
20…./20….
Proszę o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Pajacyk” os. Ogrody 16 w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Dane osobowe dziecka
PESEL…………………………………………..
Imię……………………………………………...
Drugie imię……………………………………..
Nazwisko………………………………………...
Data urodzenia…………………………………...
Miejscowość……………………………………...
Adres zameldowania dziecka
Ulica………………………………………………
Numer domu……………………………………...
Numer lokalu……………………………………..
Kod……………………………………………….
Miejscowość………………………………………
Informacje dodatkowe
Informacje o dziecku
Dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna (wpisać TAK lub NIE)
…………………………………………………………………………………………...
Dziecko wychowywane jest przez rodziców/opiekunów niepełnosprawnych (wpisać TAK lub
NIE)…………………………………………………………………………..................
Dziecko w rodzinie zastępczej (wpisać TAK lub NIE)…………………………………
Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku dziecka
niepełnosprawnego) (wpisać TAK lub NIE)……………………………………………
Liczb dzieci w rodzinie………………………………………………………………….
Przebyte choroby (jeśli tak podać jakie)………………………………………………...
Czy dziecko jest leczone u specjalisty i na jaką chorobę……………………………………….
Czy ma skłonności do uczuleń (wymienić jakie)……………………………………......
…………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................

Dane rodziców/prawnych opiekunów
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka
Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka
Imię……………………………………
Imię……………………………………...
Nazwisko(obecne)……………………….
Nazwisko……………………………….
Tel. kontaktowy…………………….........
Tel. kontaktowy………………………...
Adres zamieszkania matki/opiekunki(jeśli
adres zamieszkania dziecka)
Ulica………………………………………..
Numer domu……………………………….
Numer lokalu………………………………
Kod…………………………………………
Miejscowość……………………………….

Adres zamieszkania ojca/opiekuna(jeśli inny niż
inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica……………………………………..
Numer domu…………………………….
Numer lokalu…………………………...
Kod……………………………………...
Miejscowość……………………………

Miejsce pracy matki/opiekunki
Miejsce pracy ojca/opiekuna
Nazwa i adres zakładu pracy……………….
Nazwa i adres zakładu pracy…………...
………………………………………………
………………………………………….
Telefon……………………………………....
Telefon…………………………………
Inne telefony kontaktowe………………………………………………………………………..
Oświadczenie dotyczące warunków odbierania dziecka z przedszkola Do odbioru z
przedszkola dziecka upoważniam następujące osoby:
1………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu)

2………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu)
3…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu)

Oświadczam, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do
przedszkola i w drodze do domu.
…………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica i nr dowodu osobistego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie z udziałem mojego dziecka w celu wykorzystania
materiałów w kronice żłobkowej, na stronie internetowej www.pajacykostrowiec.pl oraz na profilu Niepublicznego
Żłobka i Przedszkola na portalu społecznościowym
„Facebook”.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do
wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach
informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału
przedszkolnego szkoły podstawowej, a także w celu przekazaniu danych do systemu
informacji oświatowej- bazy danych MEN. Danych Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze
zm.).

………………………………………………………………….
Data i podpis rodziców - opiekunów

