
                          Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE 

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

                      ( imiona i nazwisko dziecka)

do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA PRZYSZŁOŚCI” 

na rok szkolny …………………………..

od dnia ………………..

Przewidywany dzienny czas pobytu od godz. .....................  do godz. ....................... . 

Data urodzenia dziecka

Miejsce urodzenia dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Adres do korespondencji 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

……………………………………………/……………………..……………………………
1. Telefon kontaktowy  Telefon kontaktowy  

2. Adres e-mail

  

Adres e-mail

3. Dodatkowe  informacje  o  dziecku  –  
stałe  choroby,  wady  rozwojowe,
uczulenia, wskazania lekarskie np. 

 dieta, 
 alergie pokarmowe,               
 potrzeba snu w ciągu dnia, 
 inne (jakie?)

4. Zapoznałam/em  się  ze  Statutem  i  Regulaminem  Niepublicznego  Przedszkola



Integracyjnego „ARKA PRZYSZŁOŚCI”.

5. Rodzic/  opiekun  prawny  wnosi  wpisowe  w  kwocie  100  zł.  
Opłata wpisowego jest płatna jednorazowo w dniu złożenia karty Dziecka i nie podlega
zwrotowi.  Opłata  ta  gwarantuje  miejsce  w przedszkolu,  personalizowanie  przestrzeni
dziecka, wyposażenie w kamizelkę/czapeczkę identyfikującą dziecko podczas wycieczek
poza  teren  przedszkola,  wyposażenie  dziecka  w  wyprawkę  warsztatową:  artykuły
plastyczne, narzędzia i artykuły warsztatowe, fartuchy ochronne do malowania oraz do
zajęć kulinarnych.   

6. Zobowiązuję się do przekazywania na bieżąco danych o wszelkich zmianach podanych
do wiadomości Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA PRZYSZŁOŚCI”.

7. Powyższe  dane  osobowe zbierane  są  w  celu  uzyskania  kontaktu  z  rodzicami  
w sytuacjach nagłych i poznania sytuacji rodzinnej dziecka. 

8. Nauczyciele przedszkola korzystający z danych są zobowiązani do zachowania 
tajemnicy służbowej (Zarządzenie MEN nr 5 z 18.03.1993r. w spr. sposobu prowadzenia
przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania)
Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych dotyczących dziecka i jego rodziny.

9. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej placówki  
       www.arkaprzyszlości.pl 

10. Wyrażam  zgodę  na  konsultacje  medyczne  w  sytuacjach  wymagających  interwencji  
 i ewentualne podanie środków farmakologicznych (przeciwbólowe – jakie?,                  

        przeciwgorączkowe - jakie?, inne - jakie?). 
                                           □ TAK                              □ NIE

……………………………………………………………………………….
11. Proszę o podanie nazwiska lekarza pediatry dziecka…………………………………

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  /
Ustawa 29 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami/

Chełm, dn. ...…/…../……. r.                                              …………………………………
    Podpis czytelny rodziców/opiekunów prawnych

ADNOTACJA PRZEDSZKOLA

Przyjęto do grupy przedszkolnej …… - latków.

Wychowawca grupy: ……………………………... .

Chełm, dn. ...…/…../…… r.                                              …………………………………
                                                                                                 Pieczęć i podpis dyrektora
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