KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. SŁOWACKIEGO W BABICACH
Data przyjęcia karty
zgłoszenia:

………………………………………………………………………
dzień - miesiąc - rok

Zgłaszam dziecko do oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach
Dane osobowe dziecka

Nazwisko

Imię/ imiona

Data i miejsce
urodzenia

PESEL:

Dane rodziców/opiekunów*
Dane

matki/opiekunki*

ojca/opiekuna*

Imię / imiona
Nazwisko/ nazwiska
Adres meldunku
stałego**
Adres meldunku
tymczasowego***
Telefon kontaktowy

Informacje dodatkowe

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi

do 3 km *

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii

Tak *

powyżej 3 km*
Nie *

Deklaracje , zobowiązania rodziców
Upoważniam do odbioru z oddziału
przedszkolnego mojego dziecka,
wymienione obok pełnoletnie osoby (poza

1 .....................................................................

rodzicami /opiekunami prawnymi).
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 2 .....................................................................
prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka, od momentu jego odbioru przez
wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.
3 .....................................................................
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i
wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka oraz
moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i
tablicach szkolnych oraz na stronie
internetowej naszej szkoły
przez Szkołę Podstawową im J. Słowackiego w
Babicach w zakresie działalności dydaktyczno –
wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z
jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

Tak *

Nie *

Zobowiązuję się do:
·
·
·

Przestrzegania postanowień statutu szkoły
Uczestniczenia w zebraniach rodziców
Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego bezpośrednio po zakończeniu
zajęć osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku
bezpieczeństwo.
·
Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych
osobowych, danych adresowych.
·
Zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania szkoły, z miesięcznym wyprzedzeniem
o rezygnacji z miejsca w oddziale przedszkolnym
Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem
faktycznym.

...................................
Miejscowość i data
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………….….
Czytelny podpis rodziców / opiekunów

