KARTA ZAPISU DZIECKA DO PLACÓWKI „TĘCZOWA KRAINA”
na rok 20……/20………
Informacje o dziecku
1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..
3. PESEL dziecka ………………………………
4. Adres zameldowania………………………………………………………………………….
5. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………...
6. Informacja o stanie zdrowia dziecka (alergie, podawane leki stałe, inne)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informacje o rodzicach / opiekunach
1. Imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………….
2. PESEL i nr dowodu osobistego………………………………………………………………..
3. Adres zameldowania matki. ………………………………………………………………..
4. Adres zamieszkania matki …………………………………………………………………
5. Miejsce pracy, zawód matki ……………………………………………………………….
6. Telefon, e-mail matki …………………………………………………………………………
7. Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………..
8. PESEL i numer dowodu osobistego ………………………………………………………….
9. Adres zameldowania ojca …………………………………………………………………..
10. Adres zamieszkania ojca ……………………………………………………………………
11. Miejsce pracy, zawód ojca ………………………………………………………………….
12. Telefon, e-mailojca ……………………………………………………………………………

Oświadczenia rodziców / opiekunów
1. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane w niniejszej karcie są zgodne ze
stanem faktycznym. Zobowiązuję się do informowania dyrekcji przedszkola o
każdorazowej zmianie powyższych danych.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem placówki i będę go przestrzegał.
3. Wyrażam zgodę na obecność wychowawcy / opiekuna przedszkolnego i pomoc
mojemu dziecku w czynnościach higienicznych w toalecie.
4. Wyrażam zgodę na dokonywanie ewentualnej interwencji medycznej podczas
pobytu dziecka w placówce „Tęczowa Kraina”.
Kontakt do lekarza pierwszego kontaktu lub adres przychodni właściwej
……………………………………………………………………………..
5. Wyrażam zgodę na grupowe zajęcia z psychologiem przedszkolnym.
6. Wyrażam zgodę na logopedyczne badania wstępne (przesiewowe).
7. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka przez placówkę „Tęczowa
Kraina”. Wizerunek mojego dziecka może zostać opublikowany na stronie
internetowej Przedszkola „Tęczowa Kraina” .
8. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zajęciach organizowanych
przez przedszkole poza terenem placówki ( wycieczki, spacery, wyjazdy, wyjścia).
9. W przypadku wycieczki autokarowej podpisywana będzie oddzielna zgoda.
10. W razie nie wyrażania zgody na wycieczkę wyjazdową, zobowiązuję się zapewnić
dziecku opiekę indywidualną.

Podpisy
Matka ………………………………………………………………….

Ojciec ……………………………………………………………………

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka dla potrzeb związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy na
zasadach określonych w ustawie z 2014 r. o ochronie Danych osobowych (Dz.U. 133 poz.1182 z późniejszymi zmianami).

