Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową, Joanna Nojak
82 – 500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 34, tel. /fax: 55 279 36 88,
www.chatkapuchatka.com e-mail: przedszkole@chatkapuchatka.com

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2018/2019
I. DANE OSOBOWE DZIECKA:
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL


Data urodzenia
dzień

miejsce urodzenia
-

miesiąc

rok

Adres zamieszkania dziecka (z kodem):
.......................................……………………………………………..…………...…………..
Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od dnia ………………………
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ………..…………. do ………...………….
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW:
Dane
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Miejsce pracy

Nr telefonu kontaktowego

Adres poczty elektronicznej

Matki / opiekunki prawnej

Ojca / opiekuna prawnego

III. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA:
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod opiekuńczo–wychowawczych proszę o przekazanie istotnych danych o stanie
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka
a) wady rozwoju …………………..............................……………………………………..……………………….
b) czy dziecko jest pod opieką jakiejś poradni specjalistycznej (podać jakiej) ….....................................................
c) czy dziecko jest pod stałą opieką lekarską – z powodu ……….........................................……………………....
d) czy dziecko przyjmuje na stałe leki (jeśli tak, to jakie?) ………......…………………………………………….
e) czy dziecko ma alergię sezonową ..........................................................................................................................
f) czy dziecko ma alergię pokarmową (jeśli TAK, na jakie produkty) ......................................................................
g) czy dziecko posiada opinię, orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli Tak, proszę załączyć
kserokopię opinii, orzeczenia)……..............................................................................…….......................................
Dodatkowe uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka: .............................…………………...………………………
…………………………………………………………………................................................…………………….
…….…………………………………………………………………................................................………………
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje o stanie zdrowia dziecka są prawdziwe.
Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową,
Joanna Nojak w Kwidzynie.

……………………………………….
……………………………………….
czytelny podpis Rodziców/opiekunów prawnych

INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Przedszkola danych osobowych zawartych w niniejszej
Karcie zgłoszenia, w celach związanych z przyjęciem, pobytem mojego dziecka w Przedszkolu i prawidłową
organizacją pracy placówki, zgodnie z Ustawą z 28 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę.

Kwidzyn dn. ………………………..……………..

Podpis czytelny rodziców/prawnych opiekunów

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

UWAGA!
ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO
PRZEDSZKOLA !

