Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie.

Karta informacyjna dziecka 6-letniego uczęszczającego do
Przedszkola Nr 111
w roku szkolnym 2011/2012
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………… PESEL………………………
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………….
Adres zameldowania dziecka (kod, miasto, dzielnica, ulica,

numer domu i mieszkania): ....................................

……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres i numer rejonowej szkoły podstawowej dziecka: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………
I. Dane rodziców/ opiekunów dziecka:
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów.....................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów..................................................................................................................
.............................................................................................................................. tel. domowy …..........................

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu:
Matka - zatrudniona ...............................................................................................................................................
(adres pracodawcy)

w godzinach ................................. na stanowisku ................................................................. tel. ...........................
Ojciec - zatrudniony ................................................................................................................................................
(adres pracodawcy)

w godzinach ................................ na stanowisku.................................................................. tel. ...............................

III. Dodatkowe informacje o dziecku (informacje, o których powinien wiedzieć
nauczyciel):
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Rodzeństwo (płeć, wiek).............................................................................................................................................

IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu:
Zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz części kosztów
pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustaleniami.
Warszawa, dnia ............................

................................
podpis matki

..............................
podpis ojca

V. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola:
• Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola:
.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko matki

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

...................................................................................................................................................
imię i nazwisko ojca

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

• Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
1. ...................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

2. ...................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

3. ...................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazana powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
Warszawa, dnia ...........................

..................................
podpis matki

..................................
podpis ojca

VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w niezbędnym zakresie moich
danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

Warszawa, dnia ...........................

..................................
Podpis matki

..................................
podpis ojca

