Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Rudzicy
43-394 Rudzica 52
tel./fax. (33) 815 27 18
e-mail: zsprudzica@gmail.com

I. Karta zapisu dziecka do PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzicy
na dyżur wakacyjny w miesiącu: SIERPNIU 2018
UWAGA! Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

I. Zgłaszam dziecko ……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka )

urodzone dnia ……………….. w …………………………., PESEL ……………………………..
zamieszkałe ………………………………………………………………………………………….
na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu do przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Rudzicy.
II. Dane rodziców / opiekunów prawnych dziecka:
Matka / prawny opiekun dziecka …………………………………………………………………….
( imię i nazwisko )

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………..
Ojciec / prawny opiekun dziecka ……………………………………………………………………
( imię i nazwisko )

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………….
III. Dodatkowe informacje mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu ( alergia,
przewlekła choroba, inne ) ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
IV. Pobyt dziecka w przedszkolu ( czynne w godz. 6.30 – 16.00 ):
- Termin pobytu dziecka w przedszkolu od 1 do 31.08.2018 – 22 dni
lub od …………..do ………….. -………..…. dni
- W ramach podstawy programowej – 5 godzin ( 7:00 – 12:00 ): TAK , NIE
- Powyżej 5 godzin – od godziny ……….. do godziny ………
- Dziecko korzystać będzie z następujących posiłków: - śniadanie …………..
- obiad ……………….
- podwieczorek ………
V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych:
Upoważniam /my do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego, wymienione pełnoletnie osoby
( poza rodzicami / opiekunami prawnymi ).Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną
za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną
przez nas osobę.
1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszej karcie w celu zapisu dziecka do przedszkola.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
( Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz.926 z poźn. zm.).
…………………………………………………
( podpis rodzica )

Świadomy /a odpowiedzialności karnej oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej
karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………………….
( podpis rodzica )

Oświadczam, że do 13 sierpnia 2018 r. ureguluję wszelkie należności wynikające z pobytu dziecka
w przedszkolu w sekretariacie szkoły.
…………………………………………………
( podpis rodzica )

………………………………….
Czytelny podpis matki /opiekuna prawnego

……………………………………….
Czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

VI. Wypełnia dyrektor przedszkola macierzystego:
Potwierdzam, że dziecko …………………………………………………………………………..
w roku szkolny 2017/2018 uczęszczało do przedszkola …………………………………………..
Dziecko jest ubezpieczone …………………………………………………………………………
Nr polisy ……………………………………………………………………………………………

………………………………………..
Podpis i pieczęć dyrektora

UWAGA:
1. Kartę wypełniają czytelnie rodzice /opiekunowie prawni.
2. Zgłoszenie należy składać w sekretariacie ZSP w Rudzicy do dnia 22.06.2018 r.

