KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ TIKA

(załącznik nr 1)
A. ZGŁOSZENIE DO PLACÓWKI
PRZEDSZKOLE

ŻŁOBEK

Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 14

Katowice, ul. Dworska 12

Bytom, ul. Teofila Lenartowicza 1
Katowice, ul. Dworska 12

B. INFORMACJA O DZIECKU

(imię i nazwisko dziecka)

(data i miejsce urodzenia)

(adres zamieszkania dziecka – kod, miasto, ulica, numer)

(adres zameldowania dziecka- kod, miasto, ulica, numer)

(PESEL dziecka)

C. INFORMACJE O RODZINIE DZIECKA
Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych
MATKA / OPIEKUN PRAWNY

(imię i nazwisko)

OJCIEC /OPIEKUN PRAWNY

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania – kod, miasto, ulica, numer)

(adres zamieszkania – kod, miasto, ulica, numer)

(pesel)

(pesel)

(adres mailowy)

(adres mailowy)

(telefon kontaktowy)

(telefon kontaktowy)

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE TIKA
41-902 Bytom, ul. Teofila Lenartowicza 1 sekretariat@tika.com.pl www.tika.com.pl

D. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
wady rozwojowe

wskazania lekarskie

(podać jakie)

choroby przewlekłe

dieta
alergie pokarmowe

(podać jakie)

inne

(podać jakie)

lekarstwa podawane stale

(podać jakie)

(podać jakie)

zasypianie z zabawką
nosi pieluszki

dodatkowe dokumenty

przyzwyczajenia

orzeczenie o niepełnosprawności

(podać jakie)

orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego (z publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

opinia o wczesnym wspomaganiu
rozwoju dziecka (z publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej)
kserokopie dokumentów należy złożyć wraz z kartą zgłoszenia
(oryginały do wglądu)

E. ZGŁOSZENIE DOTYCZY ROKU SZKOLNEGO

/
(rok)

(rok)

NINIEJSZE ZGŁOSZENIE JEST WIĄŻĄCE POD WARUNKIEM UISZCZENIA KWOTY 300 zł (słownie: trzysta złotych).
WSKAZANA KWOTA ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA ARTYKUŁY PLASTYCZNE I POMOCE DYDAKTYCZNE DLA
DZIECKA. W PRZYPADKU REZYGNACJI WPŁACONA KWOTA NIE PODLEGA ZWROTOWI. ZGŁOSZENIE JEST
PODSTAWĄ REZERWACJI MIEJSCA DLA DZIECKA W PLACÓWCE.

(data: dzień / miesiąc / rok)

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Rodzic/Opiekun Prawny poprzez podpisanie niniejszego zgłoszenia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów działalności Przedszkola (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm; oraz 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).
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do zebranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania, czy sprostowania w razie
stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informujemy, że administrator danych osobowych
Niepublicznego Przedszkola Tika dołoży wszelkich starań, aby były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE TIKA
41-902 Bytom, ul. Teofila Lenartowicza 1 sekretariat@tika.com.pl www.tika.com.pl

