Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd
Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg, tel. 55 2338210
www.tpd.elblag.com.pl, e-mail: tpd.punktyprzedszkolne@o2.pl

UWAGA!

Karty niekompletne, źle wypełnione lub nieczytelne będą od razu odrzucane.
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ZWIERZNIE

DANE OSOBOWE DZIECKA
DANE DZIECKA

Imię
Drugie imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Kod pocztowy
Miejscowość
Numer domu
Numer mieszkania
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
(jeśli jest inny, niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy
Miejscowość
Numer domu
Numer mieszkania
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DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MATKA / OPIEKUN
PRAWNY

OJCIEC / OPIEKUN
PRAWNY

Imię / imiona
Nazwisko
DANE TELEADRESOWE RODZICÓW

Adres zameldowania
(kod pocztowy, miejscowość,
nr domu, nr mieszkania)

Adres zamieszkania
(kod pocztowy, miejscowość,
nr domu, nr mieszkania)

Telefon kontaktowy
(tel. domowy / komórkowy)
INFORMACJE O MIEJSCU PRACY
(NAUKI W TRYBIE DZIENNYM)

Nazwa zakładu pracy
(uczelni / szkoły)
Adres zakładu pracy
(uczelni / szkoły)
Telefon do zakładu pracy
(uczelni / szkoły)
Godziny pracy
(nauki w trybie dziennym)
\
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DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE
Informacje o dziecku (jeśli dotyczy proszę zaznaczyć x w odpowiednich kratkach)

□ Dziecko niepełnosprawne niewymagające kształcenia specjalnego (posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności) – proszę załączyć kserokopię orzeczenia

□ Dziecko z rodziny niepełnej – w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko
w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych (panna, kawaler, wdowa, wdowiec,
osoba
pozostająca
w
separacji
orzeczonej
prawomocnym
wyrokiem
sądu,
rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem)

osoba

□ Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
Proszę zaznaczyć który z rodziców jest niepełnosprawny □ - matka □ – ojciec
□ Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
□ Dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej (co najmniej troje dzieci w wieku
przedszkolnym lub szkolnym, tj. do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży).


RODZEŃSTWO

(podać imiona i rok urodzenia):

1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………….

□ Dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej
□ Dziecko rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym
Proszę zaznaczyć, który z rodziców pracuje lub uczy się □ - matka □ – ojciec
□ Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do tego samego punktu przedszkolnego
□ Dziecko posiadające opinię z

poradni psychologiczno-pedagogicznej – proszę załączyć

kserokopię opinii
Wykaz wymaganych załączników (kserokopie dokumentów):
- kopia ostatniego bilansu zdrowia dziecka,
- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
- orzeczenie o niepełnosprawności
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, oświadczam, że:






Zostałem/łam zapoznany/a z Regulaminem rekrutacji oraz zasadami funkcjonowania
punktu przedszkolnego, wynikającymi z zapisów Projektu Organizacji Wychowania
Przedszkolnego i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz
systematycznego udziału mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach
punktu przedszkolnego.
Wszelkie dane i informacje podane w niniejszej Karcie zgłoszenia dziecka są zgodne
z prawdą, a ich wiarygodność potwierdzam własnoręcznym podpisem. Zobowiązuję
się do powiadomienia Organu Prowadzącego o wszelkich zmianach w podanych
informacjach.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez TPD w Elblągu danych
osobowych podanych w Karcie.

Dane zbierane są dla celów rekrutacji, sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji. Przetwarzanie danych
odbywać się będzie wyłącznie w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie
uniemożliwia przyjęcie dziecka do placówki. Informujemy o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia
danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

………………………..
Data wypełnienia

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Data złożenia karty (wypełnia Organ Prowadzący):
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