Data złożenia zgłoszenia: …………………………

ZGŁOSZENIE DZIECKA
do Niepublicznego Przedszkola „Wesoły domek” w Poznaniu na rok szkolny
2021/2022
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL dziecka:
Nr paszportu (w przypadku braku PESEL):
Adres zameldowania ul. ………………………….........................................................
nr domu ………… nr lokalu …………
kod _ _ - _ _ _ miejscowość ...............................................
województwo …………………………………………...……...
powiat ……………………………….. gmina …………………………….……………..
Adres zamieszkania ul. ………………………….........................................................
nr domu ………… nr lokalu …………
kod _ _ - _ _ _ miejscowość ................................................
województwo ……………………………………….....…...…..
powiat ……………………………….. gmina …………………………….……………..
2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
Matki / Prawnego opiekuna
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania (jeśli inny niż powyżej):
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Miejsce pracy:
Ojca / Prawnego opiekuna
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania (jeśli inny niż powyżej):
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Miejsce pracy:
3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:
od godz. …………………… do godz. ……………………
4. Informacje dodatkowe:
a) Dziecko w rodzinie zastępczej:

tak / nie

tak / nie

b) Dziecko obojga rodziców pracujących:
c) Dziecko rodzica samotnie wychowującego:

tak / nie

d) Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych:

tak / nie

niewłaściwe skreślić
e) Liczba dzieci w rodzinie: ………………….

5. Dołączam do zgłoszenia informacje o dziecku (np. stan zdrowia,
orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej
opieki, stosowana dieta, zalecenie lekarskie, itp.)
tak / nie
6. Deklaracja i oświadczenia:
☐ Deklaruję zgłoszenie mojego dziecka………………………….......................….
do Niepublicznego Przedszkola „Wesoły domek” w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022.
𝀦 Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, niezwłocznie
powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
☐ Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka ……………….………………… w
organizowanych przez przedszkole wycieczkach, spacerach i warsztatach oraz zobowiązuję
się do pokrycia ewentualnych kosztów organizacji tych wydarzeń. Jednocześnie
oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w wycieczkach i
spacerach.
☐ Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka ..………………………………...
oraz na umieszczanie jego zdjęć, prac i wytworów artystycznych na stronie internetowej
przedszkola oraz na stronie przedszkola na portalu Facebook w celu promowania wizerunku
przedszkola, dla potrzeb pedagogicznych lub podczas wycieczek.
☐ Wyrażam zgodę na badanie korekcyjne, logopedyczne mojego dziecka w przedszkolu.

…………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….
(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora przedszkola:
....................................................
(pieczątka i podpis)

