Karta zgłoszenia – PSP Wydrzyn Oddział Przedszkolny

KARTA ZGŁOSZENIA
Wszystkich rodziców chcących zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola prosimy
o wypełnienie karty zgłoszenia. W karcie tej zawarte są podstawowe informacje, potrzebne nam do
prawidłowej pracy z dzieckiem, dotyczące jego wieku, ogólnego stanu zdrowia /szczególnie ważne są
informacje dotyczące alergii, ewentualnych zaleceń lekarza przy występowaniu chorób,
przeciwwskazań itd./ Dane te są objęte tajemnicą i nie są przekazywane osobom trzecim.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Wydrzynie
na rok szkolny 2019/2020
I. Dane dziecka ( wypełnić drukowanymi literami)
Imiona i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………
Pesel ……………………………………………………………………………………………
Dokładny adres zamieszkania ………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki (opiekunki)
………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. kontaktowego ………………………………….……………………………………….
Imię i nazwisko ojca (opiekuna)
………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. kontaktowego ……………………………………...…………………………………...
II. Informacje o stanie zdrowia dziecka
Czy dziecko jest uczulone na pokarmy i leki? (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Czy choruje na schorzenia alergiczne lub inne schorzenia przewlekłe? (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Czy są przeciwwskazania do brania udziału w zajęciach sportowych?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka
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……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
III. Deklaracja rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem
faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w niniejszym podaniu w systemach informatycznych w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji
z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 1997r. nr 133,poz.833).
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na uczestnictwo mojego
dziecka w zajęciach z religii.
Niniejszą kartę zgłoszenia proszę po wypełnieniu oddać do Oddziału Przedszkolnego w
Wydrzynie do dnia 15 marca 2019r.
………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY

Dziecko zostaje przyjęte / nie zostaje przyjęte (niepotrzebne skreślić) do Oddziału
Przedszkolnego w Wydrzynie na rok szkolny 2019/2020
........... .………………….
podpis dyrektora

