KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TWOROGU
Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym
1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE DZIECKA

Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zamieszkania
Powiat
Województwo
Godziny pobytu

od

do

Łącznie, ilość godzin
Deklarowana ilość
posiłków (właściwe
zaznaczyć)

□ śniadanie

□obiad

□ podwieczorek
DANE MATKI

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania

DANE OJCA

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania

2. DANE DODATKOWE
Uwaga! Informacje dodatkowe dotyczące danych dziecka i jego rodziny podawane są
dobrowolnie
i zgodnie ze Statutem Przedszkola są zebrane w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub
prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej
dziecka. Informacje dodatkowe są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy
są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy służbowej.
Podanie danych w tabeli jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie w zakresie
podanym powyżej.
DANE DODATKOWE

Miejsce pracy MATKI
Telefon kontaktowy do MATKI
Miejsce pracy OJCA
Telefon kontaktowy do OJCA
Zgoda na wykorzystanie
wizerunku dziecka
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w
tym internetowych, związanych z życiem
przedszkola)

□ TAK
□ NIE

DODATKOWE INFORMACJE 0 DZIECKU

Np: alergie, stałe choroby,
wady rozwojowe, inne

3. INFORMACJA
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 27.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
przyjmuję do wiadomości, że:
•

Administratorem danych jest Gminne Przedszkole w Tworogu z siedzibą
przy ul. Słowackiego 16,

•

dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,

•

dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,

•

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

•

dane obowiązkowe podaję zgodnie ze Statutem przedszkola,

•

dane dodatkowe podaję dobrowolnie.

4. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW WOBEC PRZEDSZKOLA

•

•

Przestrzeganie zobowiązań statutu przedszkola, regulaminów oraz innych aktów
prawnych regulujących pracę placówki.

•

Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian wynikających ze
zmiany ilości posiłków, bądź czasu przebywania dziecka w przedszkolu - zawsze z
początkiem danego miesiąca.

Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonych terminach.
•

Przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola ( w godzinach jego pracy )
osobiście lub przez inną osobę zgłoszoną nauczycielowi na piśmie, celem
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

•

Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego.

•

Uczestniczenia w miarę możliwości w zebraniach rodziców.

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

Podpis MATKI ….................................................

Podpis OJCA …........................................................

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu......................................
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Gminnego Przedszkola w Tworogu od dnia
01.09.2013r.
2. Skierowała dziecko do przedszkola...................................................................................
3. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu:...........................................................................

Podpis członków komisji

Podpis przewodniczącego KR

1.......................................................
2........................................................
3.......................................................
4........................................................

...........................................

