PRZYJĘTE/NIE PRZYJĘTE

dnia ………………………….
Podpis Dyrektora …………………………………..

Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża
L.J. Peplinscy
ul. Aleja 1000-lecia
15a 89-650 Czersk
Tel. 533 206 396

Karta zgłoszeniowa
Dziecka do
Niepublicznego Przedszkola
Anioła Stróża
2016/2017
Imię i nazwisko dziecka
PESEL dziecka
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia

PAKIET:

Data przyjęcia dziecka do przedszkola
Wyżywienie
E-mail

I.DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA
Imię i nazwisko
Wykształcenie
NIP
Seria i nr dowodu osobistego
Godziny pracy
Miejsce pracy
Telefon kontaktowy (kom.)
Telefon kontaktowy (dom.)

OJCIEC

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, zdiagnozowane medyczne alergie

Do odbioru dziecka upoważniam:
Imię i nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

1.
2.
3.
4.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, pełnoletnią upoważnioną przez nas osobę.

………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
- Przestrzegania postanowieo statutu przedszkola, regulaminu przedszkola
- Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
- Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie do 15 każdego miesiąca
- Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
- Uczestniczenia w zebraniach rodziców
- Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą zgłoszoną w
pkt. II karcie zgłoszenia zapewniającą dziecku bezpieczeostwo
- Zgłaszanie i wypełnianie odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z przedszkola (ręcznie
lub komputerowo).
IV. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz podstawę
programową wychowania przedszkolnego. Przedszkole, w ramach czesnego, proponuje
poszerzoną ofertę zajęd o nowe autorskie metody pracy oraz umożliwia dzieciom uczestnictwo w
zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęd dodatkowych określony jest przez dyrektora przedszkola oraz
dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzici.

V. Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych
okolicznościach, poznania sytuacji rodzinnej dziecka i wykorzystanie w celu naliczenia dotacji oraz
innych spraw związanych z działalnością placówki. Są udostępnione tylko nauczycielom
przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
VI. WYRAŻAM ZGODĘ:
[X] na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie do wyżej wymienionych słów
[X] na przeglądy czystości dziecka przez personel przedszkola
[X] na publikowanie zdjęd dziecka w prasie, mediach oraz na stronie internetowej przedszkola
[X] na przetwarzanie moich danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)przez Niepubliczne
Przedszkole Anioła Stróża w celach:
- naliczania budżetu dla placówki przez Urząd Miejski
- związanych

z

działalnością

placówki. VII. AKCEPTUJĘ
- warunki opieki nad dzieckiem i wynikające z tego prawa i obowiązki zawarte w Statucie Przedszkola.

Zobowiązuję się do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola.

………………………………………………

………………………………………………

Niepubliczne przedszkole anioła stróża
L.J. Peplinscy
ul. Aleja 1000-lecia
15a 89-650 Czersk
Tel. 533 206 396
ANKIETA
Opowiedz nam o swoim dziecku
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
1. Które z określeo najbardziej pasuje do Waszego dziecka:
[ ] spokojne, powolne małomówne
[ ] ruchliwe, żywe srebro, gaduła
[ ] indywidualista, wszystko robi po swojemu, zrównoważone
[ ] wrażliwe, nieśmiałe
[ ] inne, jakie?

2. Co najbardziej dziecko lubi robid w domu, w co się bawi?

3. Czy ma trudności w rozstawaniu się z mamą i tatą, opiekunami?

4. Jaki ma stosunek do zwierząt, czy posiada jakieś?

5. Czy znane są sytuacje, miejsca, rzeczy, których dziecko się boi? Jeśli tak to jakie?

6. Czy korzysta samodzielnie z toalety, informuje o potrzebie?

7. Ulubione dania dziecka:

8. Czego dziecko nie lubi jeśd:

9. Czy dziecko jest uczulone na przykład na jakieś leki lub wybrane produkty pokarmowe?
Jeśli tak – jakie?

10. Co jeszcze ważnego powinniśmy wiedzied o Paostwa dziecku?

…………………………………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

