Data przyjęcia karty zgłoszenia:

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka
Elfiki z Baśniowej Krainy
Ewa Wróblewska
Ul. Listopadowa 21 w Bielsku-Białej
1. Dane podstawowe:
Imię i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL dziecka:
Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:

Oświadczenie Rodzica /Opiekuna
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie,
wykorzystywanie

danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celach rekrutacji i

pobytu dziecka w Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018. Administratorem danych jest
dyrektor oraz jego Z-ca Przedszkola Elfiki z Baśniowej Krainy. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję
dobrowolnie.

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

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)

(podpis ojca / opiekuna prawnego)
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2. Dane dodatkowe :
Imię i nazwisko mamy/opiekunki:
Numer dowodu osobistego:
Numer PESEL:
Telefony kontaktowe:
Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:
Miejsce pracy:

Imię i nazwisko taty/opiekuna:
Numer dowodu osobistego:
Numer PESEL:
Telefony kontaktowe:
Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:
Miejsce pracy:

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………
3.Pobyt dziecka w placówce:
1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do .....................
2) Posiłki: śniadanie 

zupa  II danie 

Inne dodatkowe informacje:
Proszę o podanie informacji o stanie zdrowia dziecka, które uznacie Państwo za ważne
(np. alergie, stwierdzone wady rozwojowe, choroby przewlekłe itp.) mające istotny wpływ na
jego pobyt w Przedszkolu. Informacje te będą pomocne dla zapewnienia właściwej opieki i
bezpieczeństwa dziecka podczas jego pobytu na terenie Przedszkola.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………
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………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………

4.Oświadczenie:
Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe;
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora Przedszkola o zmianie danych zawartych w
karcie;
c) opłaty za Przedszkole będą uiszczane regularnie i terminowo;
d) do żłobka będzie przyprowadzane dziecko zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki)
e) zobowiązuję się do przestrzegania zapisów statutu oraz regulaminu ;

Bielsko-Biała , dnia ............................

....................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Do odbioru z Przedszkola dziecka. ...........................................................................................
upoważniamy następujące osoby :
1.

................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

….............................................................................................................................
(miejsce zamieszkania)

…....................................................
(nr dowodu osobistego)

............................................................
(nr telefonu)

……………………………………..
Numer PESEL:

2. .....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

…............................................................................................................................
(miejsce zamieszkania)

.....................................................
(nr dowodu osobistego)

..........................................................
(nr telefonu)

……………………………………..
Numer PESEL:

3. .......................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

….............................................................................................................................
(miejsce zamieszkania)

.....................................................
(nr dowodu osobistego)

.........................................................
(nr telefonu)

……………………………………..
Numer PESEL:

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka –
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.
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..........................................................
(miejscowość i data)

………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)
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