Data złożenia karty……………………..
(wypełnia SPI)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
w Warszawie, ul. Wolumen 3
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola od dnia ..............................................
I.

Dane osobowe dziecka

Imiona i nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu/lok.
Gmina

Dzielnica

Adres zamieszkania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu/lok.
Gmina

Dzielnica

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych
MATKA

OJCIEC

Imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania
Adres mailowy
Miejsce pracy
Stanowisko/zawód
wykonywany
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH
Matka
Zakład pracy
Tel. komórkowy
Tel. domowy

Ojciec

Inna Osoba

III. Inne informacje o dziecku
dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

□ Tak
□ Tak
□ Tak

□ Nie
□ Nie
□ Nie

IV. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie
mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (sytuacja rodzinna, stan zdrowia, alergie,
ograniczenia, potrzeby specjalne, ulubione zabawy itp.): …….………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
Rodzeństwo (imię i nazwisko, rok urodzenia)
………………………………………………………………………………………………………………
Dziecko jest pod opieką poradni: ……………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...

V. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka
Uprzedzony/(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. oświadczam, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się podawać do wiadomości Przedszkola zmiany w
podanych wyżej informacjach.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej
karcie w systemach informatycznych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. nr
139, poz. 818, nr. 205, poz. 1206).
Zobowiązuję się zapoznać ze Statutem i Regulaminami przedszkola oraz stosować się do zawartych tam
postanowień.
W sytuacji wcześniejszego zgłoszenia dziecka, zobowiązuję się potwierdzić Zgłoszenie w styczniu
tego roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną. Brak potwierdzenia będzie
traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Przedszkola.

……………………………….………….
Czytelny podpis matki
(opiekuna prawnego)

…………….…………………………….
Czytelny podpis ojca
(opiekuna prawnego)

