KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
wpisowe wynosi 400,00 PLN dopisek imię i nazwisko dziecka
płatne na numer konta 59 1140 2004 0000 3602 6951 0403
Centrum Edukacyjno-Doradcze Agnieszka Trzęsicka ul. Gołębia 70D m. 11, 85-309 Bydgoszcz

DANE DZIECKA:
Imię i nazwisko dziecka
Miejsce i data urodzenia dd.mm.rrrr
Numer PESEL
Miejsce zameldowania
Kod pocztowy
Ulica i numer domu/mieszkania
Gmina
Adres zamieszkania jeśli
jest inny niż adres zameldowania
Informacja o planowanym rozpoczęciu edukacji przedszkolnej przez dziecko

DANE RODZICÓW:
Imię I nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca
Telefon kontaktowy matki/mail
Telefon kontaktowy ojca/mail
Miejsce zamieszkania – miasto
Kod pocztowy/gmina
Ulica i numer domu/mieszkania
INFORMACJE RODZICÓW O DZIECKU:
Stan zdrowia dziecka: ewentualne choroby, alergie, uczulenia na pokarmy, uczulenia na leki,
niepełnosprawność dziecka, ewentualne opinie lekarza, psychologa.

Wymagania żywieniowe:

Ulubione zabawy:

________________________________________________________________________________________
DOMEK JEŻOZWIERZA kontakt: agnieszkatrzesicka@gmail.com, www.domekjezozwierza.pl
ul. Kołobrzeska 43, 85-704 Bydgoszcz
tel. 608 274 055, 52 332 92 78

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
wpisowe wynosi 400,00 PLN dopisek imię i nazwisko dziecka
płatne na numer konta 59 1140 2004 0000 3602 6951 0403
Centrum Edukacyjno-Doradcze Agnieszka Trzęsicka ul. Gołębia 70D m. 11, 85-309 Bydgoszcz

DEKLARACJA RODZICÓW (w czym mogą nieść pomoc dla Domku Jeżozwierza)
asystowanie nauczycielowi podczas niektórych zajęć dydaktycznych, pomoc w opiece nad
dziećmi podczas wycieczek poza teren Przedszkola, promowanie
Przedszkola na terenie środowiska lokalnego, pomoc w organizowaniu uroczystości
przedszkolnych .
(odpowiednie podkreślić)
Inne, prosimy dopisać swoje propozycje.

WYRAŻENIE ZGODY:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w okresowych badaniach i konsultacjach
specjalistycznych (psycholog, logopeda, rehabilitant, higienistka, stomatolog) odbywających się na
terenie Przedszkola. Wyrażam zgodę na wezwanie pogotowia ratunkowego przez przedszkole w
nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.
TAK/NIE *
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i używanie jego podobizny na potrzeby
Przedszkola (strona interneowa. Facebook, you tube).
TAK/NIE *
*niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że znane są mi zasady funkcjonowania Przedszkola oraz zapoznałam/łem się z aktualną
Organizacją Pracy Przedszkola oraz Statutem. Państwa dane umieszczone w niniejszym formularzu
przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem umowy sprawowania opieki przedszkolnej nad
dzieckiem i jej realizacją. Administratorem danych osobowych jest CEDO Agnieszka Trzęsicka
NIP9531367146.
Uwaga! Koszty ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice. Przedszkole udostępnia ofertę ubezpieczenia , może
pośredniczyć w załatwieniu formalności na pisemny wniosek rodziców.
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

…………………………………
czytelny podpis/PESEL

…………………………………
czytelny podpis/PESEL

________________________________________________________________________________________
DOMEK JEŻOZWIERZA kontakt: agnieszkatrzesicka@gmail.com, www.domekjezozwierza.pl
ul. Kołobrzeska 43, 85-704 Bydgoszcz
tel. 608 274 055, 52 332 92 78
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