KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„SZCZĘŚLIWE DZIECKO” W MIELCU
A. INFORMACJE O DZIECKU
1. Imię i nazwisko dziecka

_________________________________________________________________

2. Data i miejsce urodzenia

________________________________________________________________________

3. Adres zamieszkania
_________________________________________________________________________________________
4. Adres zameldowania ______________________________________________________________________
5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu ( podkreślić właściwe )
•

Pobyt całodzienny

•

Pobyt w godzinach od ________ do ________

B. INFORMACJE O RODZINIE
1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Nr i seria dowodu
osobistego
Miejsce pracy
Godziny pracy
Telefon kontaktowy
E-mail
2. Dane dotyczące rodzeństwa ( proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia )
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

1

Nr telefonu

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z placówki przez
wskazaną powyżej, upoważnioną osobę.
Podpis czytelny :

Data : __________________________

matki / opiekunki* _______________________
ojca / opiekuna*

_______________________

C. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. )

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
I. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola.
Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do odbierania,
zapewniającą dziecku bezpieczeństwo ( zgodnie ze Statutem Przedszkola ).
Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
Uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za jednomiesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem złożonym
nie później niż w ostatnim dniu miesiąca z mocą obowiązującą od 1-go dnia następnego miesiąca.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY :
Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów w tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 23 poz. 223) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej
dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.
Podpis czytelny :

Data : __________________________

matki / opiekunki* _______________________
ojca / opiekuna*

_______________________

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW* DZIECKA :
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis czytelny :

Data : __________________________

matki / opiekunki* _______________________
ojca / opiekuna*

_______________________

* Niepotrzebne skreślić
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....................................................

..............................................

(Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów)

(Miejscowość i data)

...................................................
(Adres zamieszkania)

...................................................

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Świadom/-i odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam/-y, że zamieszkuję/-jemy i przebywam/- y wraz z dzieckiem
(dziećmi) ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

w gminie ....................................... pod adresem ………………………………………………………………,
z zamiarem stałego tam pobytu od ………………… roku.

...................................................
(Podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) wyłącznie do celów związanych ze zwrotem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Mielec
przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dn. 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

.........................................
(Podpis)

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

o

