KARTA ZAPISU DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO
„Zielony Krokodyl”
Na rok szk. 2019/2020
1. Nazwisko i imię dziecka ....................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................
3. Nr pesel dziecka ................................................................................................................................
4. Nazwiska i imiona rodziców, adres zamieszkania i zameldowania, numery PESEL, telefony
kontaktowe
MAMA
TATA
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES

ZAMIESZKANIA

I ZAMELDOWANIA
NUMER PESEL
TELEFON KONTAKTOWY

5. Adres zameldowania dziecka …………………………………………………...……….………..
6. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………….........
7. Miejsce pracy matki, telefon, e-mail
................................................................................................................................................................
stanowisko..............................................................................................................................................
8. Miejsce pracy ojca, telefon, e-mail
................................................................................................................................................................
stanowisko..............................................................................................................................................
9. Informacje o dziecku
-

stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne)

…………………………………………………………………………………………………............
................................................................................................................................................................
-

czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

TAK

NIE

-

czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

TAK

NIE

-

czy dziecko jest w trakcie diagnozy z uwagi na niepełnosprawność lub inne problemy
zdrowotne

TAK

NIE

- stopień samodzielności dziecka:
czy potrafi samodzielnie jeść? ……………………………………………………...………………....
czy potrafi korzystać z toalety? …………………………………………….........................................
czy ubiera się samodzielnie? ………………………………………………………………………….
czy komunikuje potrzeby dorosłym? ……………………………………………………………….…
10. Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z przedszkola
(osoby nie wpisane tutaj będą musiały posiadać upoważnienie od rodziców do
odbioru dziecka) – numer PESEL osoby upoważnianej
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

11. Dodatkowe informacje o dziecku wg rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.

...................................
data

......................................
podpis Rodzica

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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) i służyć będą wyłącznie do
ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra
dziecka. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych osobowych przechowywanych w placówce.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i wrażam zgodę na ich przetwarzanie oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

