NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK BOGUMIŁA LEGUTKO
UL. KS. P. MACIERZYŃSKIEGO 11, 43-150 BIERUŃ NIP 646-233-88-31
tel. 519 459 502; www.przedszkolekarolek.org ; e-mail: kontakt@przedszkolekarolek.org

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Proszę o przyjęcia dziecka :
...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego dnia ...................................... w .........................................................................
PESEL ......................................................................................................................................
I. Adres zamieszkania dziecka :
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
gmina: …......................................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeżeli inny niż w/w adres zamieszkania):
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
gmina: ….......................................................................................................................................

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK BOGUMIŁA LEGUTKO
UL. KS. P. MACIERZYŃSKIEGO 11, 43-150 BIERUŃ NIP 646-233-88-31
tel. 519 459 502; www.przedszkolekarolek.org ; e-mail: kontakt@przedszkolekarolek.org

II. Dane Rodziców/ Opiekunów dziecka
1. MATKi
Imię .............................................................................................................................................
Nazwisko .....................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Numer dowodu osobistego ........................................................................................................

Miejsce pracy …...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: …................................................................................................................
adres e-mail: …............................................................................................................................

2. OJCA
Imię .............................................................................................................................................
Nazwisko .....................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Numer dowodu osobistego ........................................................................................................

Miejsce pracy …...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: …................................................................................................................
adres e-mail: …............................................................................................................................

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK BOGUMIŁA LEGUTKO
UL. KS. P. MACIERZYŃSKIEGO 11, 43-150 BIERUŃ NIP 646-233-88-31
tel. 519 459 502; www.przedszkolekarolek.org ; e-mail: kontakt@przedszkolekarolek.org

Informacje dodatkowe:
(prawidłowe zaznaczyć)
Dziecko jest na diecie (jeżeli TAK, proszę podać szczegóły diety)
TAK
NIE
……………………………………………………………….................................................................................................
...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie
dziecka w przedszkolu(specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia dziecka, w tym
opieka specjalistyczna itp.)
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

IV. Szczególne zainteresowania i uzdolnienia dziecka
…......................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
V. Zobowiązania –oświadczenia rodziców/opiekunów:
1. Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania należnej opłaty z tytułu usług świadczonych
przez przedszkole do dnia 10 każdego miesiąca, zgodnie z aktualnymi regulacjami
obowiązującymi w tej sprawie, dokładnie sprecyzowanymi w umowie.
…..........................................................
data i podpis rodziców/opiekunów

2. Oświadczmy, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączymy pisemne
upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko po zajęciach.
…..........................................................
data i podpis rodziców/opiekunów

VI. Zgoda rodziców/opiekunów
1. Zobowiązuję się do wypełnienia stosownych dokumentów umożliwiających podjęcie
stosownej opieki nad moim dzieckiem przez przedszkole.
…..........................................................
data i podpis rodziców/opiekunów

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK BOGUMIŁA LEGUTKO
UL. KS. P. MACIERZYŃSKIEGO 11, 43-150 BIERUŃ NIP 646-233-88-31
tel. 519 459 502; www.przedszkolekarolek.org ; e-mail: kontakt@przedszkolekarolek.org

Do wniosku dołączam: (prawidłowe zaznaczyć)





orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności
dowód wpłaty wpisowego 200zł
zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (w przypadku gdy dziecko choruje na padaczkę,
cukrzycę itp)

Zobowiązuje się na dzień 1 września 2021r. dostarczyć zaświadczenie o badaniu na obecność
pasożytów u dziecka

............

...............................................

data

podpis rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w nieodpłatnych zajęciach
(prawidłowe zaznaczyć)



religia

TAK

NIE



terapia logopedyczna

TAK

NIE



terapia SI

TAK

NIE



rytmika

TAK

NIE



dogoterapia

TAK

NIE



hipoterapia

TAK

NIE

Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka do:
1. Podania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez inną dorosłą osobę do tego
upoważnioną.
3. Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.
4. Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców.

5. Przy podpisaniu umowy o świadczenie usług pobierana jest opłata wpisowa w kwocie
200 zł (obowiązkowe i bezzwrotne –opłata jednorazowa). Wpisowe nie podlega zwrotowi w
przypadku rezygnacji z usług przedszkola oraz w przypadku nie dostania się z powodu braku
miejsc. (Którą należy wpłacić na konto przedszkola i załączyć dowód wpłaty).

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK BOGUMIŁA LEGUTKO
UL. KS. P. MACIERZYŃSKIEGO 11, 43-150 BIERUŃ NIP 646-233-88-31
tel. 519 459 502; www.przedszkolekarolek.org ; e-mail: kontakt@przedszkolekarolek.org

Oświadczam, że:
1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k., oświadczam że podane dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola w celu weryfikacji podanych danych może zażądać
niezwłocznie dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany w Karcie zgłoszenia dziecka
do przedszkola.

............
Data

...................................
Podpis matki/opiekunki

....................................
Podpis ojca/opiekuna

Administratorem danych osobowych jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK BOGUMIŁALEGUTKO; UL.
KS. P. MACIERZYŃSKIEGO 11, 43-150 BIERUŃ . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
ustawowych zadań przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO oraz na podstawie art. 9
ust. 2 lit. c) rozporządzenia RODO, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji
dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej
http:/www.przedszkolekarolek.org
Znam i akceptuję postanowienia Statutu NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KAROLEK
oraz Politykę Przetwarzania Danych osobowych zawartych na stronie internetowej
http:/www.przedszkolekarolek.org

……………………
Data

…………………………………
podpis matki/opiekunki dziecka

..……………………………….
podpis ojca/opiekuna dziecka

