KARTA MALUCHA
PLACÓWKA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
I.

D
ane dziecka

Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………..
Pesel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania ul ………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość……………………………………………………. Kod………………...…Gmina…………………………………………..
Adres zameldowania ul …………………………………………………………………………………………………………………….…
Miejscowość……………………………………………………. Kod………………...…Gmina………………………………………….
II.
Dane Rodziców
Mama

Tata

Imię i nazwisko
Nr dowodu osobistego
PESEL
Telefon komórkowy
Miejsce Pracy
Adres e-mail
III.
Inne osoby upoważnione do odbioru dziecka
Imię i nazwisko

Numer dowodu osobistego

Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu
weryfikacji tożsamości w
przedszkolu.

IV. Rodzeństwo: (proszę podać imiona i rok urodzenia)
.....................................................................................................................................................
V. Dodatkowe ważne informacje o dziecku: (przewlekłe choroby, dysfunkcje, alergie)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
VI. Uwagi i propozycje rodziców dotyczące organizacji przedszkola.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
VII. Decyzje w sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola
1. Dziecko rozpocznie uczęszczanie do placówki od …………………………………, w grupie …………..
……………………….. .
VIII. Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji powyższych informacji.
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka, jego rodziny oraz osób upoważnionych do odbioru
dziecka z przedszkola zgodnie z paragrafem 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 19 lutego 2002r. w prawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych
okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom
przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej, oraz przekazywane do
Wydziału Oświaty.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Oświadczenia

•
Zapoznałam/Zapoznałem się i akceptuję Statut Żłobka Puchatek/ Britannica.

•
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w prasie,
na stronie internetowej żłobka oraz w innych mediach społecznościowych, materiałach
informacyjnych, promocyjnych żłobka.

• Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
zawartych w powyższym formularzu dla celów rekrutacji, pobytu w żłobku i korzystania
z nich w przypadku konieczności pilnego kontaktu z rodzicami dziecka ( zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz.1000).

………………………………
Data i podpis rodzica

