KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Przedszkola Niepublicznego w Lubawie
Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu:
- pobyt dziecka (z wyżywieniem ) na …….. godz. dziennie w godzinach od ……....…….

do ……….…… .

- pobyt dziecka w przedszkolu na ………….. godzin dziennie w ramach godzin popołudniowych
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………...…………..…………………
do Przedszkola Niepublicznego w Lubawie w roku szkolnym .….….. /….….. .

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA:
Imię (imiona) i nazwisko dziecka: .........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka: ..........................................................................................................................
PESEL dziecka: ......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka: ..................................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka: ................................................................................................................................
Imiona i nazwisko rodziców dziecka: .....................................................................................................................
Numer PESEL:

matka .............................................................. ojciec ...........................................................

Telefon kontaktowy z rodzicami dziecka: matka ......................................... ojciec .............................................
Obecny zawód i miejsce pracy ojca: ......................................................................................................................
Obecny zawód i miejsce pracy matki: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: matka ...................................... ojciec ..........................................................

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU:
Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola ( do jakiego i w jakim czasie)…………….………………….........
………..…………………………………………………………………..……………………………………….
Przebyte choroby……………………………………………………………………………….…………………
Alergie/ uczulenia………………………………………………………………...…………….…………………
Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne ………………………………....………………………………
Rodzeństwo dziecka (płeć i rok urodzenia) …………………………………...…...………….....…………….....
Czy dziecko było kiedykolwiek badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej- jeśli tak, to
proszę podać rok i nazwę poradni: ……………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności (podać datę wydania i do kiedy jest ważne)
……………………………………………………………………………………………….……………………
Czy dziecko przyjmuje jakieś leki na stałe (jeśli tak, proszę podać nazwę) …………………………….
…………………..…………………………………………………………………………..…………………..
Inne informacje o dziecku, o których rodzic chce poinformować ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………

Rodzic /opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do:
 przestrzegania postanowień STATUTU przedszkola,
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 5-go dnia każdego miesiąca,
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego
upoważnioną,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców,
Wyrażamy zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców (prawnych opiekunów) do celów
edukacyjnych, w tym do Systemu Informacji Oświatowej.
2. Informowanie o aktualnych adresach i numerach kontaktowych telefonów do rodziców
(prawnych opiekunów) w całym cyklu kształcenia.
3. Zamieszczanie fotografii i informacji o udziale dziecka oraz Rodziców (prawnych
opiekunów) w życiu przedszkola na stronie internetowej i w publikacjach na temat
przedszkola.
4. Udział dziecka w zajęciach dodatkowych ujętych w STATUCIE.
Wyrażam zgodę na sprawowanie opieki nad moim dzieckiem ………….…….…………….……………….
przez nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur pomocy nauczycielowi, podczas załatwiania przez
dziecko spraw sanitarnych. Zakres wyżej wymienionej opieki obejmuje:
 pomoc dziecku (w razie potrzeby) w utrzymaniu czystości intymnych części ciała podczas
wizyty w toalecie,
 pomoc dziecku (w razie potrzeby) w zapięciu guzika przy spodenkach lub podciągnięciu
spodenek, wciągnięciu wypadającej koszulki itp.
 pomoc dziecku w przebieraniu się (kiedy zajdzie taka potrzeba),
 pomoc dziecku w myciu rąk i twarzy.

………………………………………………
podpis rodzica / opiekuna prawnego

