IKS

INTERNATIONAL
KINDERGARTEN
of S Z C Z E C I N

KARTA ZG£OSZENIA DZIECKA

I. Dane o dziecku
imiê i nazwisko

data urodzenia (dz . mies . rok)

.

miejsce urodzenia

.

narodowoœæ

obywatelstwo

jêzyk ojczysty

drugi jêzyk

adres zamieszkania (z kodem)

adres zameldowania

PESEL (dot. polskich dzieci)

seria i numer paszportu

II. Dane rodziców / opiekunów prawnych
MATKA

OJCIEC

imiê i nazwisko
miejsce pracy, telefon
telefon kontaktowy

III. Dane osób upowa¿nionych do odbioru dziecka z placówki
imiê i nazwisko

stopieñ pokrewieñstwa

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Oœwiadczamy, ¿e bierzemy na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ prawn¹ za bezpieczeñstwo dziecka od chwili odebrania go
z placówki przez wskazan¹ powy¿ej, upowa¿nion¹ przez nas osobê.

............................................................................
data i podpisy rodziców / opiekunów prawnych

IV. Orzeczenia s¹dowe dotycz¹ce dziecka
Czy s¹ w mocy jakieœ orzeczenia s¹dowe dotycz¹ce zakresu w³adzy i obowi¹zków rodzicielskich wobec dziecka lub
dotycz¹ce sporadycznej opieki nad dzieckiem? Jeœli tak, nale¿y przynieœæ orygina³y orzeczeñ s¹dowych do wgl¹du
NIE
dyrektora„IKS”i do³¹czyæ kserokopiê do niniejszej karty zg³oszenia. TAK

V. Dane dotycz¹ce zdrowia dziecka
1. Czy dziecko ma na coœ alergiê lub uczulenie? TAK
NIE
Jeœli tak, nale¿y zastosowaæ siê do nastêpuj¹cych wskazañ medycznych: (plan postêpowania w za³¹czeniu)

2. Czy dziecko cierpi na jakieœ choroby lub ma jakieœ potrzeby medyczne, które mog¹ mieæ znaczenie dla jego pobytu
w„IKS”? TAK
NIE
Jeœli tak, nale¿y zastosowaæ siê do nastêpuj¹cych wskazañ medycznych: (plan postêpowania w za³¹czeniu)

3. Czy dziecko ma jakieœ ograniczenia, jeœli chodzi o ¿ywienie lub czy wymaga specjalnej diety?
Jeœli tak, nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹ce ograniczenia dietetyczne:

4. Czy przedszkole powinno otrzymaæ jeszcze jakieœ inne informacje dotycz¹ce dziecka? TAK
Jeœli tak, podaj szczegó³y:

TAK

NIE

NIE

VI. Zdjêcia
Chcielibyœmy sfotografowaæ dziecko podczas zabawy. Czy zgadzasz siê na to, aby Twoje dziecko by³o fotografowane
w przedszkolu?
- dla celów prywatnych lub w celu urz¹dzenia wystawy
TAK
NIE
- dla celów promocji przedszkola lub w celu wykorzystania zdjêæ w broszurach informacyjnych TAK
NIE

VII. Zobowi¹zanie rodziców / opiekunów dziecka
Bêd¹c osob¹ sprawuj¹c¹ w³adzê rodzicielsk¹ lub opiekuñcz¹ nad dzieckiem wymienionym w niniejszym formularzu
zg³oszenia:
- oœwiadczam, ¿e dane widniej¹ce w niniejszym formularzu s¹ prawdziwe i dok³adne oraz zobowi¹zujê siê natychmiast
powiadomiæ przedszkole w razie, gdyby te dane uleg³y zmianie,
- zgadzam siê, aby personel „IKS” zapewni³, lub jeœli to wskazane, udzieli³ dziecku takiej nag³ej pomocy medycznej, jaka
zosta³aby uznana za zasadn¹ i konieczn¹, a tak¿e zgadzam siê na pokrycie wszelkich niezbêdnych kosztów z tym
zwi¹zanych poniesionych przez przedszkole,
- zobowi¹zujê siê do:
- przestrzegania regulaminu„IKS”
- regularnego uiszczania op³at za pobyt dziecka w„IKS”w wyznaczonym terminie,
- przyprowadzania i odbierania dziecka z„IKS”osobiœcie lub przez osobê doros³¹, do tego upowa¿nion¹,
- przyprowadzania do„IKS”zdrowego dziecka,
- uczestniczenia w zebraniach rodziców.

........................................
miejscowoœæ i data

............................................................................
czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych

