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Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Niepublicznego,, BUŁHACZEK”
I. Dane ogólne
imię i nazwisko dziecka

Na okres od…………

Proszę o przyjęcie

do…………..

Na rok 2013/20………
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

PESEL

ur.

………………………………………………………..

do Przedszkola Niepublicznego,, Bułhaczek”

………………………………………………
w ..................................................................

na

godzin dziennie

adres zamieszkania dziecka

adres zameldowania dziecka (wpisać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

adres zamieszkania rodziców/opiekunów (wpisać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

telefon domowy

telefon komórkowy
Matki /opiekuna
Ojca /opiekuna

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu

Matka/opiekun prawny
dziecka pracuje w
nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu

Ojciec/ opiekun prawny
dziecka pracuje w
nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu
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III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie
dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, ewentualne potrzeby itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Proszę o zaznaczenie: * (właściwe podkreślić)
Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych „TAK” lub „NIE”
Dziecko w rodzinie zastępczej „TAK” lub „NIE”
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności „TAK” lub „NIE”
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego „TAK” lub „NIE”
Dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej „TAK” lub „NIE”
IV. Oświadczenie rodziców
Oświadczam, że:
1. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne upoważnienie dla osób,
które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.
2. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez przedszkole – w celach
związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu – danych osobowych naszych i
dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość i data

Podpis rodzica/opiekuna

V. Decyzja komisji kwalifikacyjnej
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ........................................... zakwalifikowała dziecko/
nie zakwalifikowała dziecka; do Przedszkola Niepublicznego ,,Bułhaczek” na ….. godzin pobytu
dziennie, od dnia ...........................................
Podpisy członków komisji:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Podpis przewodniczącego komisji:
…………………………………………….

