„HAPPY KIDS” – PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE nr 1
W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM
ul. Cichy Kącik 16
55-002 Kamieniec Wrocławski
tel. 694-112-158

www.happykids.edu.pl

Karta zgłoszenia dziecka do
„HAPPY KIDS” – Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieńcu Wr.
Dane Dziecka
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
PESEL.............................................................................................................................................
Data urodzenia.............................................................................................................................
Miejsce urodzenia.......................................................................................................................
Adres zameldowania...................................................................................................................
Adres zamieszkania...................................................................................................................
Informacje o stanie zdrowia dziecka (przebyte choroby, w tym zakaźne):
.........................................................................................................................................................
Alergie/uczulenia (pokarmy, zwierzęta, inne):
........................................................................................................................................................
Narodowość (jeżeli inna niż polska).......................................................................................
Obywatelstwo (jeżeli inne niż polskie)...................................................................................
Rodzeństwo……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane Rodziców/Opiekunów
Mama
Imię i nazwisko...............................................................................................................................
Adres zamieszkania (do korespondencji).................................................................................
Telefony: komórka…............................................, praca ............................................................
dom .......................................................
e-mail.........................................................................................................................................
Tata
Imię i nazwisko.........................................................................................................................
Adres zamieszkania (do korespondencji).................................................................................
Telefony: komórka….............................................., praca ......................................................
dom .............................................................
e-mail..............................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia placówki
przedszkolnej ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Podpis Rodzica (lub opiekuna)
….............................................
Wypełnia przedszkole:
Data rozpoczęcia…………………………………………………..
Grupa wiekowa……………………………………………………….
Uwagi……………………………………………………………………….
Kamieniec Wrocławski, dnia …………………………………………

Oświadczenia
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem „HAPPY KIDS – Przedszkole
Niepubliczne nr 1 w Kamieńcu Wr. i w pełni go akceptuję.
2. Do przyprowadzania/odbioru
następujące osoby:

dziecka

z

Przedszkola

upoważniam/-y

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Biorę/bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od momentu jego odbioru z przedszkola przez upoważnioną powyżej
przeze mnie/nas osobę. Upoważnienie jest ważne do chwili odwołania.
3. Wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym
autokarowych) i spacerach poza teren przedszkola
4. Wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z religii
prowadzonych w przedszkolu, jeśli takowe będą zorganizowane.
5. Oświadczam/-y, że złożone przeze mnie/nas informacje w niniejszej karcie
są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w
danych przez przedszkole w celu przetwarzania ich dla potrzeb
pedagogicznych i edukacyjnych przedszkola.
6. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am się z Terminarzem Przerw w Pracy
„HAPPY KIDS – Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieńcu Wr. i w pełni go
akceptuję.
7. Wyrażam/-y zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie
internetowej przedszkola (www.happykids.edu.pl) oraz na profilu Facebook
przedszkola

DATA i PODPIS:…………………………………………………………………………………………….

