
KARTA ZGŁOSZENIA
do Przedszkola Niepublicznego ,,Kujawiaczek” we Włocławku, ul. Długa 64

Szczegółowe informacje nt. wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu regulować będzie umowa 
cywilno-prawna .

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

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

PESEL ……………………………………..……………… (akt urodzenia dziecka do wglądu)

Adres zamieszkania ………………………………………………………..………….…………………………………….

Nr tel. rodziców/opiekunów:………..…...……….. mama: …..……..………… tata: ……...………………

Planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu:     od …..……..………. do  ……………………..

Dane dotyczące rodziców (opiekunów)

Mama              Tata 

Imię i nazwisko        ………………….…….….……………. ………….………………………………………….. 

Miejsce zameldowania   ………………..…….………………….    .……………….………….………………………

Miejsce zamieszkania     ……….………..…….…………………    .……………….………………………………….   

Rodzina:   pełna/niepełna (niepotrzebne skreślić)

Rodzeństwo (imiona i rok urodzenia) …………………………………………..………………..............................

Dodatkowe ważne informacje o dziecku i rodzinie (kalectwo, stałe choroby, wady rozwojowe,
prowadzone badania i diagnozy, alergie dziecka, wyjątkowa sytuacja rodzinna, itp.)
……………………………………………………………………………………….....................................................

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

Zobowiązanie rodziców do:

 aktualizowania podanych informacji,
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie,
 przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach,
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 zgłaszania dłuższej (powyżej 2 tygodni) nieobecności dziecka w przedszkolu,
 interesowania się postępami i trudnościami dziecka (kontakt z nauczycielkami), aktualnymi 

wydarzeniami w działalności przedszkola.
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny  zgodnie z  Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r.  w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93
poz.12) zebrane są w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Informacje te
udostępniane są tylko nauczycielom przedszkola. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji oraz
zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty  zgodnie z ustawą z dnia. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2016 r.poz. 922oraz z 2018 r. poz. 138).
Świadomi  odpowiedzialności  karnej,  zgodnie  z  art.233  §  1-3  i  6  kodeksu  karnego,  za  podanie  nieprawdy,  potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w karcie.

Data ……………………….  Czytelne  podpisy rodziców/prawnych opiekunów/  ……………………………………………………………….


