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                                                                                                                           ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                 / data złożenia wniosku / 

                                                                                                                              

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do  Przedszkola Językowego For kids  w Zamościu  

                                                                                                   

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………Pesel …………….......................  

Data i miejsce urodzenia …………….…………….…………….…………….……………………… 

Adres zameldowania dziecka (z kodem)……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka (z kodem) …………….……….…………….…………….……………. 

 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

Nazwisko i imię matki                                                                 numer telefonu kontaktowego 

……………………………….……………                            ……………………………………..  

Nazwisko i imię ojca                                                                   numer telefonu kontaktowego 

……………………………….…………                                ………………………………………….. 

Nazwisko i imię prawnego opiekuna/ numer telefonu kontaktowego 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

(np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

III.  ZOBOWIĄZANIA. 

Zobowiązuję się do 

1. Przestrzegania postanowień statutu przedszkola. 

2. Podawania zaktualizowanych danych do wiadomości przedszkola w przypadku jakichkolwiek 

zmian. 

3. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie. 

4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną w 

administracji przedszkola na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze statutem 

przedszkola) 
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5. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

6. Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

IV. WYRAŻAM  ZGODĘ NA:  (właściwe otoczyć kółkiem) 

1. uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach z religii – TAK/ NIE 

2. publikację wizerunku mojego dziecka na stronie www i w mediach społecznościowych  -  TAK/ NIE  

3. wyjścia mojego dziecka na spacery poza terenem przedszkola – TAK/ NIE 

V. OŚWIADCZENIA . 

 Oświadczam , że zapoznałem/am się z: 

1.  Statutem Przedszkola Językowego For kids 

2.  Zasadami przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY  
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1646 z dn.31.08.2017) 

są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka i 

udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

Data …………………… 

Podpis czytelny:  

matki ……………………………………… ojca ………………………………………………..    

prawnego opiekuna ………………………………………………………………………………… 

SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA, PROPOZYCJE: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Przechowywanie danych zgromadzonych  zostanie zakończone w momencie zakończenie umowy i  obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 


