PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23
w Radomiu
ul. Świętojańska 5
tel. /048/ 33-21-260

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA
na rok szkolny 2020/2021
Dane osobowe dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia

dzień

Drugie imię

Nazwisko

Miejsce urodzenia

miesiąc

rok

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Nr domu

Kod

Miejscowość

Nr lokalu

Telefon domowy

Dodatkowe informacje o dziecku
Wymogi szczególnego nadzoru np.: po zabiegu lub kontuzji, wady rozwojowe, kalectwo, alergia, specjalna
dieta zdrowotna, choroby przewlekłe lub inne uwagi o dziecku:
…...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................…………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane rodziców/prawnych opiekunów
DANE
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefony kontaktowe
Nazwa i adres zakładu pracy
Telefon do pracy
Godziny pracy

Matki/prawnej opiekunki

Ojca/prawnego opiekuna

Dane o sytuacji rodzinnej*






Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego
Liczba dzieci w rodzinie …………………
Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
Dziecko w rodzinie zastępczej
Dziecko posiada rodzeństwo w przedszkolu

*) zakreślić właściwy prostokąt

Deklaracje, zobowiązania rodziców
1. ................................................................................................................
Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego
dziecka, wymienione obok pełnoletnie osoby
(poza rodzicami /opiekunami prawnymi).
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka, od momentu jego odbioru przez
wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
4 ..................................................................................................................
W każdym przypadku proszę podać imię i nazwisko osoby upoważnionej,
stopień pokrewieństwa oraz numer dowodu osobistego

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
Data i podpis .....................

Zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
 regularnego uiszczania wymaganych opłat w terminie do 10 każdego miesiąca,
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej,
zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców,
 niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych,
 do pisemnego poinformowania przedszkola o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
*Wyrażam / nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć z uroczystości przedszkolnych, wycieczek z wizerunkiem mojego
dziecka na stronie internetowej przedszkola.
*Właściwe podkreślić
Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.

Czytelny podpis matki/opiekunki

Czytelny podpis ojca/opiekuna

