KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
BAJKOWA KRAINA W TULCACH
na rok przedszkolny 2020/21
I. DANE O DZIECKU:
Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................................................................................................
Data urodzenia dziecka ...........................................................Miejsce ur. ......................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania)……………………………………………………………………………………………………………….
PESEL dziecka /dane do ubezpieczenia ……………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi rodziców /prawnych opiekunów/ o dziecku: ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW /prawnych opiekunów/:

MAMA

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW

TATA

Imię i nazwisko rodziców
/prawnych opiekunów/

Adres zamieszkania rodziców
/prawnych opiekunów/

Kontakt w czasie jego pobytu
w przedszkolu
/telefon stacjonarny i ew. komórkowy/

 służbowy

 służbowy

 domowy

 domowy





Adres e-mail
Zawód i miejsce pracy
/proszę podać, jeśli Państwo zechcą/

III. DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA UPOWAŻNIAM:
LP

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA

SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z DZIECKIEM

IV. OCZEKIWANIA, SUGESTIE RODZICÓW /prawnych opiekunów/, SUGEROWANA POMOC NA RZECZ PLACÓWKI ( NIEMATERIALNA ) UWAGI:

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
V. OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1977 o ochronie danych osobowych (J.T.: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), ustawy z dn. 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814 ze zm.) oraz Rozp. MENIS z dnia 19 lutego 2002 r.w sprawie
prowadzenia… dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 225 ze zm./.
Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniej szej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina” mające swoją siedzibę w Tulcach ul. Tulipanowa 3 informuje, że będzie przetwarzało zebrane powyżej dane zgodnie z celem statutowej
działalności placówki. Powyższe dane mogą być udostępniane innym podmiotom tylko zgodnie z przepisami prawa.

Data .......................................

............................................................................................................................
podpisy: taty /prawnego opiekuna/, mamy /prawnej opiekunki/

