
Karta zgłoszenia dziecka do
Akademii Młodych Odkrywców „ELF”
w Bielsku-Białej

Proszę o przyjęcie..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)      ( nr PESEL )            (data urodzenia)                           (miejsce urodzenia)
do Przedszkola na ............. godzin dziennie i .................... posiłki od dnia.......................

Adres zamieszkania dziecka
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(miejscowość-dzielnica, ulica, numer domu)
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Matka: Ojciec:
Imię:............................................................ Imię:..........................................................
Nazwisko..................................................... Nazwisko...................................................
Rok urodzenia............................................. Rok urodzenia..........................................
Nr dow. osob. ............................................ Nr dow. osob............................................
PESEL........................................................ PESEL......................................................
Nr tel........................................................... Nr tel.............................................................
e-mail.......................................................... e-mail............................................................
Telefon do natychmiastowego kontaktu ............................................................................

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na
funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Inne uwagi, propozycje,
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
III. ZOBOWIĄZUJE / MY SIĘ DO:
• Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku
szkolnym w godzinach ...................................................................................................
• Zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz kosztów pobytu
dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej
sprawie
• Przestrzegania statutu przedszkola
• Aktualizacji w przypadku zmiany w/w. danych
• Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
• Uczestniczenia w zebraniach rodziców
IV. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola.
Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę
pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko
z przedszkola.
Bielsko-Biała, dnia .......................
……………………………………….
(podpis matki podpis ojca)



Załącznik nr 1
do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka............................................................................

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka………………………………………………………...

Oświadczenie
Do odbioru z przedszkola dziecka.......................................................................................
upoważniam/y następujące osoby:
1.
.............................................................................................................................................
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
2.
.............................................................................................................................................
(imię i nazwisko miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
3.
.............................................................................................................................................
(imię i nazwisko miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
Osoby nieuprawnione nie odbiorą dziecka z przedszkola!!!

Bielsko-Biała, dnia ................................................
………………………………………………………..
(podpis matki podpis ojca)


