Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
pieczęć przedszkola

I.Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy
Chrystusa Pana w Krakowie ul. Piaszczysta 8
UWAGA! Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.
imię i nazwisko dziecka

Proszę o przyjęcie
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

PESEL

ur.

adres zamieszkania dziecka ulica nr domu nr mieszkania

adres zameldowania dziecka ulica nr domu nr mieszkania

miejscowość

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Powiat

Gmina

Powiat

Gmina

nazwa i numer oraz adres szkoły podstawowej (rejonowej)

adres zamieszkania rodziców/opiekunów

RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MATKA
nazwisko i imię
rok urodzenia
wykształcenie
zawód
nr dowodu osobistego
miejsce pracy
godziny pracy
Telefon komórkowy
Adres e-mail

OJCIEC

Poczta

Poczta
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III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na
funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia,
ewentualne potrzeby itp.)

Przedszkole prowadzone przez Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa Pana charakteryzuje się:





1.
2.

Integralną formacją osoby w jej wymiarach: indywidualnym, społecznym i religijnym,
Współpracą rodziców i nauczycieli w dziele wychowania
Zaangażowaniem w ciągłą formację i chrześcijański styl życia

Czy akceptują Państwo wychowanie opierające się na etyce chrześcijańskiej proponowane przez nasze Przedszkole?
TAK
NIE
Czy zobowiązują się Państwo do współpracy w dziele wychowania religijnego, jakie proponuje nasze Przedszkole


3.

Chrześcijańską koncepcją człowieka i świata,

Do udziału we mszach świętych wspólnoty przedszkolnej (rodzice, dzieci, nauczyciele) raz w miesiącu?

TAK
NIE
Oczekiwania Państwa wobec przedszkola (szczególnie jego roli wychowawczej )
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Wnoszę opłatę wpisową…………….zł

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:







przestrzegania regulaminu przedszkola,
podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 10-tego każdego miesiąca ,
punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę zapewniającą dziecku
pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną nauczycielce na piśmie,
systematycznego zgłaszania przyczyn nieobecności dziecka,
przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZOBOWIAZAŃ MOŻE SPOWODOWAĆ SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY
PRZEDSZKOLAKÓW!!!
1). Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k. oświadczam, że dane przedstawione w karcie
zapisu do przedszkola są prawdziwe.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych,
związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz przeprowadzoną rekrutacją przedszkola,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926
z późn. Zm.) oraz Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002r. poz. 225 z późn. Zm.)
3) W razie potrzeby, zgadzamy się na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności, zabiegów lub
hospitalizację Dziecka w celu ratowania zdrowia lub życia..
Oświadczam także, że podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data .................................................... Podpis rodzica / opiekuna prawnego/....................................................
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SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA, PROPOZYCJE
.........................................................................................................................................................................................................

