Pieczątka Przedszkola

Uwagi: kartę czytelnie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „POZIOMKA” W JAROCINIE
Imię i nazwisko dziecka...............................................................................................
ur. dn. ..............................................................w ........................................................
Numer PESEL dziecka................................................................................................................
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola na .......................godzin dziennie
od dnia .......................................
( data )

Adres zameldowania stałego dziecka..........................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................
Szkołą rejonową dla dziecka jest.................................................................................................
(nazwa szkoły i adres dotyczy dzieci 5,6 letnich)

.....................................................................................................................................................
I.

Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów..........................................................................
..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów.......................................................................
.................................................................................................
nr telefonu kontaktowego do mamy..............................................................................
nr telefonu kontaktowego do taty...................................................................................
Telefon do natychmiastowego kontaktu..........................................................................
Aktualny adres mailowy do rodziców dziecka.................................................................

II.

Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu
Matka dziecka (opiekunka) pracuje w .............................................................................
na stanowisku.............................................w godz...................nr tel..............................
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .................................................................................
na stanowisku..............................................w godz..................nr tel.............................
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stała choroba, wady rozwojowe
dziecka, kalectwo itp........................................................................................................
..........................................................................................................................................

III.

Godziny otwarcia przedszkola
a) w godzinach od 7.00 do 12.00
b) w godzinach od 12.30 do 17.30
c) dzieci 9-godzinne od 7.00 do 16.00
dziecko w przedszkolu może przebywać 9 godzin (

IV.
V. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku
szkolnym w godzinach od................... do .....................
VI. Oświadczenie rodziców/opiekunów
Oświadczam, że z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:
•
•
•
•

przestrzegania Regulaminu Przedszkola
regularnego ponoszenia kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
przestrzegania Statutu Przedszkola
powiadomienia Dyrektora placówki o rezygnacji z przedszkola z miesięcznym wyprzedzeniem

Jarocin dn..................................

.......................................................
(podpisy rodziców/opiekunów)

VII.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
przez Niepubliczne Przedszkole ,,Poziomka" w Jarocinie w celu w celach związanych z przyjęciem i pobytem
naszego dziecka w przedszkolu oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób. Jednocześnie oświadczam, że moja
zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO), tj. zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zostałem
poinformowany o warunku rozliczalności zgody, przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie.
Zostałem ponadto poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Niepubliczne Przedszkole ,,Poziomka" w
Jarocinie ,a także o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, a
także o tym, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Jarocin dn..................................

.......................................................
(podpisy rodziców/opiekunów)

VII. Informacja Rodzica o złożeniu karty zgłoszeniowej w innym przedszkolu( proszę wpisać
do jakich przedszkoli)
...................................................................................................................................................................................

Decyzja Komisji
w Jarocinie.

kwalifikacyjnej

przy

Niepublicznym

Przedszkolu

„Poziomka”

Komisja na posiedzeniu w dniu....................................20........r.
a)

Zakwalifikowała dziecko od dnia........................................r.
do korzystania z ............. godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

b) Nie zakwalifikowała dziecka.................................................................................
z powodu.............................................................................................................

(podpis przewodniczącego Komisji)

(podpisy członków Komisji)

