TĘCZOWA PRZYGODA
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Klubu Dziecięcego

TĘCZOWA PRZYGODA
w Stargardzie; ul. Mickiewicza 4a
Zapisy trwają przez cały rok !
Dziecko może zostać przyjęte w każdym czasie – jeśli tylko będą wolne miejsca.
www.teczowaprzygoda.pl

e-mail: msb@teczowaprzygoda.pl

Kartę wypełniają rodzice lub uprawnieni opiekunowie. Przed wypełnieniem prosimy
o zapoznanie się z całością.
Wypełniają rodzice (opiekunowie)
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klubu dziecięcego od dnia ……………………………………
1.

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia dziecka:………………………………………………
3. PESEL;………………………………………
4. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………….
5. Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………….
6. Imiona i nazwiska rodziców – opiekunów


matka ………………………………………………………………………



ojciec ………………………………………………………………………

7. Informacje o możliwości kontaktu z rodzicami/opiekunami


Miejsce pracy matki – telefon kontaktowy (domowy/komórkowy*)) …………………………………



Miejsce pracy ojca – telefon kontaktowy (domowy/komórkowy*)) ……………………………………

8. Inne ważne informacje: *)


rodzina pełna



rodzic samotnie wychowujący dziecko



sytuacja ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców
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*Pouczenie: Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego,
jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku,
do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dziecko
uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw
rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964 roku –
Art. 92 ( Dz. U. Nr 9. poz. 59)

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:


przestrzegania postanowień statutu klubu dziecięcego



podawania do wiadomości klubu dziecięcego wszelkich zmian w podanych wyżej
informacjach



regularnego uiszczania opłat za klub w wyznaczonym terminie



przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki osobiście lub przez osobę dorosłą, do
tego upoważnioną



przyprowadzania do klubu dziecięcego zdrowego dziecka



uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

……………………………………………
Podpis rodzica /prawnego opiekuna/

*)

……………………………………………

………………………………………………………

Data przyjęcia wniosku

pieczątka i podpis dyrektora

właściwe podkreślić
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