Niepubliczne Przedszkole „Carissimus”
w Jezuickim Centrum Edukacji
ul. ks. P. Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018/449-02-11; fax 018/449-02-16
e-mail: sekretariat@jce.pl ; www.jce.pl

KARTA ZGOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Proszę o przyjęcie do przedszkola dziecka ……………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

ur. ………………….… w ….…………………….. nr PESEL dziecka …………………………
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

na całoroczny pobyt z wyżywieniem od dnia ……………………………………………..
Dane o rodzinie dziecka
1. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………….
2. Adres zameldowania dziecka ………………………………………………………………
3. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) oraz adres zamieszkania ………………………
......................................................................................................................................................
4. Telefon domowy rodziców ………………………………………………………................
5. Miejsce pracy ojca ………………………………………………………………………….
tel. komórkowy ………………………… tel. do pracy ………………………………………..
6. Miejsce pracy matki ………………………………………………………………………..
tel. komórkowy matki ………………….. tel. do pracy ……………………………………….
7. Inny telefon do natychmiastowego kontaktu ………………………………………
8. Inne uwagi o dziecku lub rodzinie (np. specjalne potrzeby żywienia, przewlekłe choroby,
alergie, wady rozwojowe, potrzeba leżakowania …)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
9. Rodzice po zapisaniu dziecka do przedszkola są zobowiązani do:
a. poznania i przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola.
b. regularnego uiszczania czesnego.
c. powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola z dwutygodniowym
wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
d. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą
upoważnioną przez rodziców.
e. przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego.
f. uczestnictwa w zebraniach rodziców i współpracy z kadrą pedagogiczną.

g. powiadomienia dyrektora o chorobie zakaźnej dziecka, a po jej przebyciu

przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i możliwości uczęszczania
dziecka do przedszkola.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powinnościami rodziców
i akceptujemy je w całości.
……………………………………
miejscowość, data

…………………………………….
podpis obojga rodziców

11. Upoważnienia rodziców do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby inne. (upoważnić
można tylko osoby pełnoletnie).
My, rodzice:
(matka) …………………………… seria i nr dowodu osobistego ……………………….
imię i nazwisko matki

(ojciec) …………………………… seria i nr dowodu osobistego ………………………..
imię i nazwisko ojca

upoważniamy do odbioru naszego dziecka z przedszkola następujące osoby:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Seria i nr dowodu osobistego

1/ ……………………………………… - ……….………………………………………..
2/ ……………………………………… - ……………………………………..................
3/ ……………………………………… - ………………………………………………..
4/ ……………………………………… - ………………………………………………..

.......................................
podpis matki

…………………………
podpis ojca

12. Rodzice zapisujący dziecko do przedszkola po raz pierwszy wyrażają zgodę na
fotografowanie dziecka i wykorzystanie zdjęć do promocji przedszkola na gazetkach,
folderach reklamowych i stronie internetowej, itp.
13. Oświadczenie:

W razie zaistniałej konieczności (zagrożenia zdrowia lub życia dziecka)
wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku przez
wyspecjalizowane służby ratownictwa medycznego.
14. Oświadczam ponadto, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych dla
funkcjonowania przedszkola, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o Ochronie Danych
osobowych.

……………………………………………….
podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

Decyzja dyrektora przedszkola
Decyzją Dyrektora z dnia ………………………………………………………………
dziecko ……….……………..………………………………………………………….
imię i nazwisko

zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola.

…………………………………….
pieczątka i podpis dyrektora

