.…..…………………………
data wpływu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
w roku szkolnym 2022/2023
Uwaga
Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Wszystkie pola karty proszę wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Remiś”
w Ostródzie ul. Osiedle Młodych 7
od dnia ……………….
1. Dane osobowe dziecka:

PESEL

Imię

Data urodzenia
Rok

Miesiąc

Nazwisko

Miejsce urodzenia
Dzień

Adres stałego zameldowania
Ulica

nr domu

nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

gmina

Adres zamieszkania (wypełnić tylko wówczas, kiedy jest inny od adresu zameldowania)
Ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

Szkołą rejonowa dla dziecka jest (wypełniają tylko rodzice dzieci 6letnich)
nazwa szkoły

adres

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka:
Matka

Imię
nr telefonu
Ojciec

Nazwisko
adres e-mail

Imię

Nazwisko

Nr telefonu

adres e-mail

Data

Przedszkole Niepubliczne „Remiś”,
14-100 Ostróda ul. Osiedle Młodych 7

Podpis matki/opiekunki

Podpis ojca/opiekuna

tel. 89-646-69-74
www.remis.ostroda.pl

nr lokalu

3. Inne ważne informacje o dziecku
(proszę wstawić X w odpowiedniej kratce)
Dziecko posiada alergie, wady rozwojowe, choroby (jeśli TAK, proszę podać jakie)

TAK

NIE

……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziecko posiada orzeczenie, opinie wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w nieodpłatnych zajęciach (proszę wstawić X w
odpowiedniej kratkach, jeżeli nie dotyczy Państwa dziecka, proszę wstawić „-„
dotyczy dzieci 5 i 6letnich
 religia


zajęcia z logopedii

wszystkie dzieci



koncerty Filharmonii

wszystkie dzieci



teatrzyki

wszystkie dzieci

TAK

NIE

4. Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku - od najbardziej do najmniej
preferowanych:
1. ..………………………………………………………………………………………..……………………………………..……
2. ………………………………………………………………………………………..……………………………..…….………
3. ……………………………………………………………………………………………...…………………..…………………
5. Zobowiązania rodziców/opiekunów prawnych dziecka do:
1) Powiadamiania dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w niniejszej Karcie.
2) Regularnego uiszczania opłat związanych z utrzymaniem i wyżywieniem dziecka w przedszkolu.
3) Informowania o chorobach zakaźnych występujących u mojego dziecka.
4) Zapoznania się i przestrzegania Statutu Przedszkola Niepublicznego „Remis”.
6. Zgody:
1. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y ewentualną interwencję przed medyczną podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y uczestnictwo dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych), spacerach poza teren przedszkola;
3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, Internet,
telewizja) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją działalności przedszkola.
* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że:
1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233K.K, oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola w celu weryfikacji podanych danych może zażądać niezwłocznie dostarczenia
dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Data

Podpis matki/opiekunki prawnej

Podpis ojca/opiekuna prawnego

 Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Remiś” w Ostródzie przy ul. Osiedle Młodych 7 14-100 Ostróda,. dane
osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz do celów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych wskazanych w części 1-2 jest art.6 ust.1 lit. C rozporządzenia RODO art.9 ust2 lit.c) rozporządzenia RODO,
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Znam i akceptuję postanowienia Statutu Przedszkola Niepublicznego „Remiś” w Ostródzie oraz Politykę Przetwarzania danych osobowych zawartych
na stronie internetowej www.remis.ostroda.pl
…………………
data

Przedszkole Niepubliczne „Remiś”,
14-100 Ostróda ul. Osiedle Młodych 7

…………………………………………..
podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………..
podpis ojca/opiekuna prawnego

tel. 89-646-69-74
www.remis.ostroda.pl

