KARTA ZAPISU DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOMARADZU
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DOMARADZU NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu.

I. DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL
Imię ………………………Drugie imię …………………Nazwisko.................................
Data urodzenia …………………………………Miejsce urodzenia...................................
Województwo …………………………………
Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość.........................................Ulica.............................nr domu / lokalu..................
Kod pocztowy.............................
Poczta...........................................
Województwo................................... Powiat............................ Gmina....................................
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)
Miejscowość........................................... Ulica...............................nr domu /lokalu..................
Kod pocztowy.............................
Poczta...........................................
Województwo.................................. Powiat........................... Gmina....................................
SZKOŁA OBWODOWA
Nazwa............................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
WAŻNE INFORMACJE
Dolegliwości i objawy występujące u dziecka (właściwe podkreślić)
Bóle głowy, brzucha, zaparcia, biegunki, brak apetytu, nadmierny apetyt, dolegliwości przy
oddawaniu moczu, moczenie nocne, napady duszności, długotrwały kaszel, częsty
długotrwały katar, drgawki, omdlenia, zaburzenia snu, alergie na ............................................
.....................................................................................................................................................
Tiki, jąkanie, nieprawidłowa wymowa ........................................................................................
Uwagi dotyczące zachowania i reakcji dziecka ...........................................................................
.......................................................................................................................................................

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DANE MATKI /PRAWNEJ OPIEKUNKI DZIECKA
Imię……………………….....…........….. Nazwisko……..................……………….......…
Telefon kontaktowy……………………..............………….....................................................
Zawód ................................................................
Adres zamieszkania matki /prawnej opiekunki
Miejscowość............................................Ulica..............................nr domu / lokalu..................
Kod pocztowy ...................................
Poczta...........................................
Nazwa i adres zakładu pracy ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
DANE OJCA /PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA
Imię……………………….....…........….. Nazwisko……..................……………….......…
Telefon kontaktowy……………………..............………….....................................................
Zawód ................................................................
Adres zamieszkania ojca /prawnego opiekuna
Miejscowość............................................Ulica..............................nr domu / lokalu..................
Kod pocztowy ...................................
Poczta...........................................
Nazwa i adres zakładu pracy ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii?

Tak / Nie

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu , w systemach informatycznych
w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej
Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu. Przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

.................................................
Data

.......................................................................................
Podpis rodzica / prawnego opiekuna

