KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
PRZEDSZKOLA PAN SŁONIK 2
ul. Jaworowa 1, 83-110 Tczew
Dane dziecka:
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Pesel dziecka
Adres zamieszkania
Gmina
Adres zameldowania
Dane rodziców/opiekunów:
Imię
Nazwisko
1

tel. kom.
e-mail

2

miejsce pracy
Imię
Nazwisko
tel. kom.
e-mail
miejsce pracy

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:
Lp.
Imię i nazwisko
Numer dowodu
Okres ważności
osobistego
upoważnienia
1

Podpis
opiekuna

2
3
4
5
Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
odbioru przez upoważnioną przez nas powyżej osobę.
1

Informacje dodatkowe o dziecku:
Czy dziecko potrafi już samodzielnie się ubierać?
tak
Czy dziecko samodzielnie spożywa posiłki?
tak
Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?
tak
Czy dziecko je wszystko (większość potraw)?
tak
Czy dziecko ma uczulenia na jakieś produkty?
tak
Jeśli tak, to na jakie?

nie
nie
nie
nie
nie

Zalecenia związane z dietą?
Przebyte zakaźne, poważne choroby
Czy dziecko jest pod stałą opieką lekarza specjalisty?
Jeżeli tak, proszę napisać jakiego?

tak

nie

Inne istotne informacje o dziecku:
Zainteresowania dziecka:
Oświadczenia i zgody:
Treść
Zostałam/em poinformowana, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie
mogą być podawane żadne leki. Zobowiązuję się przyprowadzać zdrowe
dziecko do przedszkola.
Zostałam/em zapoznany z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola i zobowiązuję się go przestrzegać.
Zostałam/em zapoznany ze statutem przedszkola i zobowiązuję się do
przestrzegania zapisów w nich zawartych.
W razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka wyrażam zgodę na
wezwanie karetki pogotowia i udzielenie pierwszej pomocy.
Wyrażam zgodę na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
mojemu dziecku.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych;
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Pan Słonik 2" 83-110
Tczew ul. Jaworowa 1 w zakresie działalności przedszkola.
Wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka prze logopedę oraz ewentualny
udział mojego dziecka w zajęciach logopedycznych.
Zobowiązuję się na bieżąco informować o zmianie mojego miejsca
zamieszkania i numerze telefonu dyrekcję i nauczycielki przedszkola.
Wyrażam zgodę na pomoc mojemu dziecku w czynnościach higienicznych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz na
zamieszczanie materiałów multimedialnych z jego udziałem na portalach
internetowych, stronie
internetowej przedszkola oraz na przedszkolnym FB.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego
dziecka oraz zamieszczanie materiałów multimedialnych w
celach reklamowych i marketingowych przedszkola w telewizji
oraz prasie .
Wyrażam zgodę na publikację prac plastycznych mojego dziecka na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej, FB przedszkola.
...........................................................data i podpisy Rodziców/Opiekunów

tak / nie

tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie

tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie

tak/nie

tak / nie
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