Parafialne Przedszkole Niepubliczne
św. Antoniego z Padwy
ul. Głucha 15, 85-404 Bydgoszcz
tel. 505842725 lub 509604304

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA - 2019/2020
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka .......................................................................................................................
Pesel dziecka .……………………………………………………………………………………………………….……………..…………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………….………………………….
Adres zamieszkania (z nr kodu) ………………………………………………………………………….………………………….
Adres zameldowania (z nr kodu) …………………………………………………………………………………………….………
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ....................... do .......................(czynne 7.00 – 17.00)
Posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek):3 dla wszystkich dzieci
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Miejsce pracy*
Zawód wykonywany*
Telefon kontaktowy
e-mail:
* wypełnienie nieobowiązkowe
III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE(właściwe proszę zaznaczyd
 krzyżykiem):










wielodzietnośd rodziny dziecka (min. troje dzieci),
niepełnosprawnośd dziecka,
niepełnosprawnośd jednego z rodziców dziecka,
niepełnosprawnośd obojga z rodziców dziecka,
niepełnosprawnośd rodzeostwa dziecka,
samotne wychowywanie dziecka przez rodzica,
objęcie dziecka pieczą zastępczą,
dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim,
dziecko posiada rodzeostwo (podad imiona i rok urodzenia): …………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 dziecko choruje: na epilepsję, jest cukrzykiem, jest na diecie bezglutenowej, inne choroby.

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO(proszę zaznaczyd krzyżykiem):
 przestrzegania postanowieo statutu przedszkola,
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach,
 regularnego uiszczania w wyznaczonym terminie opłat z tytułu usług świadczonych przez
przedszkole,
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,
zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeostwo,
 przyprowadzania do przedszkola tylkozdrowego dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Podpis czytelny matki: ............................................................ ojca: ....................................................
V. WYRAŻAM ZGODĘ NA(proszę zaznaczyd krzyżykiem):
 Biorąc pod uwagę katolicki charakter wychowania w przedszkolu, oświadczam, że chcę,
by moje dziecko było formowane w duchu chrześcijaoskich wartości oraz zobowiązuję się
do współpracy w religijnym wychowaniu dziecka.
 Spacery mojego dziecka poza terenem przedszkola pod opieką nauczyciela.
 Umieszczanie zdjęd mojego dziecka w kronice przedszkola, na gazetce przedszkolnej
i stronie internetowej przedszkola.
Podpis czytelny matki: ............................................................ ojca: ....................................................
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:
Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.Urz. MEN nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu
szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione
tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie
powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Podpis czytelny matki: ............................................................ ojca: ....................................................
Miejscowośd i data ..............................................................................

