KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
rok szkolny 2019/2020
Niepubliczne Przedszkole „ Siódemka” Siedlce , ul. Kilińskiego 13
I.

Dane osobowe dziecka
Dane identyfikacyjne dziecka

Imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia

II.

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres zamieszkania

Adres e-mail
Zawód i miejsce pracy

Telefony do pracy

III.

Inne informacje i dane o dziecku

Kryteria podstawowe
Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca
Dziecko na diecie (jeśli TAK, proszę podać jaka dieta)

tak

nie

Inne informację o zdrowiu dziecka ( w tym: stała choroba, wady
rozwojowe)
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki

IV.

Zobowiązanie rodziców/opiekunów dziecka

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie - w terminie do 5
każdego miesiąca
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego
upoważnioną
 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
V.

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Rekrutacji obowiązującym w
Niepublicznym Przedszkolu „ Siódemka” i w całości go akceptuję.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane
wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę
zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie określonym w
Regulaminie
Rekrutacji.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie
dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w przedszkolu.

(podpis matki/opiekuna prawnego)
prawnego)
VI.

i/lub

(podpis ojca/opiekuna

Oświadczenia dotyczące danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), wyrażam zgodę na zbierania i przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu przez Niepubliczne Przedszkole „ Siódemka” wyłącznie w celu
rekrutacji dziecka do przedszkola oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia

RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających zawartej umowy, w tym na potrzeby
bieżącego kontaktu.

(podpis matki/opiekuna prawnego)
prawnego)

Siedlce, …………………………

i/lub

(podpis ojca/opiekuna

