
ROK SZKOLNY 2022/2023

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO 'ELF'

W BYDGOSZCZY UL. GAWĘDY4

Przedszkole,  którym zechcieliście  się  Państwo zainteresować,  to  nie  tylko  miejsce  pobytu  dziecka
w czasie, gdy rodzice pracują. Jest to miejsce,w którym dziecko poszerza i wzbogaca doświadczenia
nabywane  w  różnych  środowiskach  wychowawczych.  Przedszkole  nasze  pełni  ważne  funkcje
wspierające  rozwój  małego  dziecka.  Poprzez  zabawę,  w  poczuciu  bezpieczeństwa  uczy  się  u  nas
przedszkolak rzeczy nowych, które staną się podstawą dalszej edukacji.

Nasze motto:
Przedszkole Elf nie jest miejscem wyjątkowym - to TY jesteś wyjątkowy.

1. PROSZĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA …………………………………………………………………..
(nazwisko i imię)

urodzonego ……………………………….. PESEL ……………………………………………………..
do Przedszkola Niepublicznego Elf od …………………………………………………………………...

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy- miejscowość - ulica - numer domu/mieszkania)

3. Adres zameldowania …………………………………………………………………………………
(dotyczy dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)

4. Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów …………………………………………………………….

5. Telefony kontaktowe mama …………………………………..tata …………………………………
   inne …………………………………………………………………………...

6. Czy dziecko jest pod opieką specjalistów ? tak - nie
jakich ……………………………………………………………………………………………………

7. Czy dziecko ma alergię tak - nie
jaką? …………………………………………………………………………………………………….

8. Co Państwa niepokoi lub cieszy w zachowaniu dziecka?  …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym
podanych informacji.

 …………………….  …………………………..
(data złożenia karty) (podpis rodzica/opiekuna)



Oświadczenie:

1. Warunki lokalowe i sposób pracy przedszkola są mi znane i akceptuję je.

2. Zobowiązuję·się przyprowadzać do przedszkola tylko dziecko zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki)
oraz informować przedszkole o chorobie zakaźnej.

3. Zostałem poinformowana/ny, że podczas pobytu w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki.

4. Deklaruję informować na bieżąco przedszkole w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i numeru
kontaktowego.

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurą dotyczącą przyprowadzania i odbierania dziecka z
Przedszkola Niepublicznego Elf.

6. Zobowiązuję się do regularnego wnoszenia opłat za pobyt mojego dziecka w postaci czesnego oraz
opłaty za wyżywienie w przedszkolu - do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

7. Przyjmuję do wiadomości, że 2-miesięczne opóźnienie opłaty spowoduje wykreślenie dziecka z listy
wychowanków przedszkola i naliczenie odsetek za każdy dzień zwłoki.

8.  Przyjmuję do ·wiadomości  i  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola oraz do publikacji wizerunku
mojego  dziecka  na  stronie  internetowej  przedszkola  oraz  tablicy  ogłoszeń,  bez  naruszania  praw i
godności  osobistej  dzieci  i  rodziców/opiekunów  prawnych.  Oświadczam,  że  zostałam/em
poinformowany,  że  Administratorem  danych  osobowych  jest  Przedszkole  Niepubliczne  Elf  w
Bydgoszczy ul. Gawędy 4 oraz o prawie wglądu do swoich danych i możliwości uzupełnienia zmiany,
uaktualnienia oraz czasowego ich przetwarzania lub usunięcia (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. O ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) ·

………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

•


