KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA
IM. ŚW. JÓZEFA W TARNOBRZEGU

ul. Konstytucji 3 Maja 11
tel. (15) 823-17-67 w. 31; kom. 797 592 193
email: ochronkambnp@gmail.com;
strona:www.ochronka.tbg.net.pl

Proszę o przyjęcie do przedszkola syna/córki …………………………………………………………………………….…
ur.

dnia……………………………w……………..…………………………PESEL:………………………………………………

na ………………. godzin i …………..…. posiłki dziennie, od dnia………………………………..

1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)*:
Matka ……………………………………..…………….……………………… tel. …………………………………………
Ojciec ……………………………………………………….…………………… tel. …………………………………………
2. Miejsce zamieszkania rodziny:…………………..………………………………………………………………………
3. Miejsce pracy rodziców (opiekunów) *:
Matka

……………………………..……………………………………………………….…………………………………………
(nazwa zakładu pracy, adres i telefon)

Ojciec

………………………………………………………..………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy, adres i telefon)

4. Rodzina: pełna, niepełna, zastępcza*
5. Stan rodziny (ilość osób w rodzinie)………………………w tym ilość dzieci)…………………………………
6. Chrzest dziecka………………………………………………………………………………………………………………………
( data i miejsce chrztu św.)

7.

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np.: stała choroba, alergie, inne
(ważne ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu w przedszkolu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

8. Deklaracja rodziców (opiekunów)*:
Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania należnej comiesięcznej opłaty z tytułu
korzystania naszego dziecka z przedszkola, w terminie ustalonym przez przedszkole.
Tarnobrzeg, dnia ………………………..…………

………..…………………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że nasze dziecko …………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów).
Do wybierania syna/córki w szczególnych sytuacjach rodzinnych, upoważniamy dodatkowo osoby niżej
wymienione, które zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo:
1.

……………………………………..………… st. pokrewieństwa ……………………..… tel. …………….………..………

2.

………………………………..……………… st. pokrewieństwa ……………..………… tel. …….…………………………

3.

………………………………..……………… st. pokrewieństwa ………………………… tel. ………………………………

Tarnobrzeg, dnia ………………………….…………
.............................................
(podpisy rodziców/opiekunów)
Informacja o ochronie danych osobowych.
Na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 97 z 1997r. art. 24,32,35 z późn. zmianami)
informujemy Państwa, że administrator danych osobowych w Katolickim Przedszkolu im. Św. Józefa w Tarnobrzegu
zbiera i przetwarza dane osobowe Państwa dziecka i członków jego Rodziny, pozostającej we wspólnym gospodarstwie
domowym w zakresie dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczej działalności przedszkola. Informujemy, że przysługuje
Państwu prawo wglądu do zbieranych danych, obowiązek uzupełniania i uaktualniania ich w razie stwierdzenia
niekompletności lub nieprawdziwości danych. Jednocześnie informujemy, że administrator danych osobowych dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane , przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
OŚWIADCZENIA WOLI
1. Oświadczam, że zapoznałam/łem/ się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
2.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbierania i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka
uczęszczającego do Katolickiego Przedszkola w Tarnobrzegu, a także członków mojej rodziny, dla potrzeb realizacji
dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczej funkcji przedszkola.

3.

Niniejszym wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Katolickie Przedszkole im.
Św. Józefa w Tarnobrzegu poprzez przetwarzanie w pamięci komputera, wytwarzanie techniką cyfrową,
elektroniczną, udostępnianie za pomocą wizji w serwisach tekstowych, multimedialnych i medialnych,
publikowanych na stronie internetowej przedszkola, w tv oraz na gazetkach przedszkolnych.

4.

Upoważniam przedszkole do decydowania o formie i czasie emisji wizerunku mojego dziecka oraz gromadzeniu
danych w portfolio.

Tarnobrzeg, dnia …………….…………

…………….…..…………………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów))

1.

Decyzją Dyrektora Katolickiego Przedszkola im. Św. Józefa w Tarnobrzegu z dnia ………………………………….
Dziecko………..……………………………………………….…………………….…….zostało przyjęte do przedszkola.

2.

Nie zostało przyjęte z powodu …………………………………………………………………..…….………….

Tarnobrzeg, dnia ……………………………

Dyrektor: …………………………………………

