
KARTA ZGŁOSZENIA dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszklnego

Akademia Mistrzów Zabawy w Rumi

I. Informacje o dziecku

1.    ..........................................................................................
                                                (imię i  nazwisko dziecka)

2.    ...........................................................................................
                                                (data i miejsce  urodzenia)

3.    ....................................................................................…….

                          (adres zamieszkania z kodem pocztowym) 
4.  Numer  PESEL  dziecka .............................................…….…
5. Deklarowany  czas pobytu  dziecka w przedszkolu  (podkreślić właściwe):

• pobyt całodzienny,
• pobyt w godzinach od 7:00 do 14:00
• posiłki : śniadania, obiad, podwieczorek (skreślić które nie dotyczy)

 II. Informacje o rodzinie dziecka
1. Dane dotyczące rodziców /  o piekunów prawnych

MATKA OJCIEC OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Miejsce pracy, telefon

Godziny pracy

Telefon kontaktowy 
(domowy, komórkowy,
adres e-mail)

2. Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia):
......................................................................................................................................................................
II. Informacje o stanie zdrowia dziecka – choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np. dieta, alergie pokarmowe, 
potrzeba snu w ciągu dnia itp. .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

III. Zobowiązanie  rodziców / opiekunów prawnych dziecka:

W  przypadku  przyjęcia dziecka do przedszkola  rodzice /  opiekunowie prawni  zobowiązują się do:
• zawarcia umowy cywilno prawnej na świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznych z właścicielem 

przedszkola, przestrzegania  postanowień organizacji  i zasad wychowania przedszkolnego obowiązujacych w 
przedszkolu ,

• podawania do  wiadomości przedszkola  wszelkich zmian w podanych  wyżej  informacjach,
• regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie,
• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną,
• przyprowadzania do przedszkola zdrowego  dziecka,
• uczestniczenia w zebraniach  rodziców.

….................................................................................
     (podpis rodzica / prawnego opiekuna)

V. Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia dziecka, dla 
potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówkia, na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

                                                                                ........................………...................................
                                                                                 ( podpis rodzica / prawnego opiekuna )

Wypełnioną i podpisaną kartę należy przesłać mailem na adres: akademiarumia@gmail.com, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w przedszkolu
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