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 zameldowania rodziny na pobyt stały:………………………………………………………………………….
3. Miejsce zamieszkania rodziny:…………………..…………………………………………………………………..…………
4. Adres zamieszkania drugiego rodzica: ……………………………………………………….……………………………..
(jeśli jest inny niż podany wyżej)

5. Miejsce pracy rodziców (opiekunów) *:
Matka

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

Ojciec

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

6. Rodzina: pełna, niepełna, zastępcza*
7. Stan rodziny (ilość osób w rodzinie)………………………w tym ilość dzieci…………………..…………………
8.

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np.: stała choroba, alergie, inne
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

9. 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 ………………………..…………
* niepotrzebne skreślić

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

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.

……………………………………..………… nr dowodu osobistego ……………………..… tel. …………….………..………

2.

………………………………..…………….. nr dowodu osobistego ……………..………… tel. …….…………………………

Tarnobrzeg, dnia ………………………….…………
.............................................
(podpisy rodziców/opiekunów)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w Katolickim Przedszkolu im. św. Józefa
w Tarnobrzegu znajdującym się na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Przedszkola, wynikającym
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

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

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.

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: …………………………………………

