Przedszkole bł. Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi w Łodzi
ul. Ogrodowa 22, 91-065 Łódź
tel. 513038959 – ks. Adam Bajer vel Bojer (dyrektor)
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej
e-mail: przedszkole.ogrodowa@wp.pl

KARTA ZAPISU
DO PRZEDSZKOLA BŁ. MARII I ALOJZEGO BELTRAME
QUATTROCCHI W ŁODZI
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dane osobowe dziecka.
Nr PESEL
Imiona …………………………………………..
Nazwisko ………………………………………….
Data urodzenia …………………………….
Miejsce urodzenia …………………………
Adres zamieszkania :
 miejscowość ……………………
 kod pocztowy ………………….
 ulica ……………………
 numer mieszkania/domu ………….
 województwo ……………………..
 gmina ……………………………………..
 powiat …………………………………………………………….
7. Adres zameldowania .………………………..
II.
Dane osobowe rodziców [prawnych opiekunów] dziecka.
II. Dane osobowe matki [prawnej opiekunki] dziecka
1. Imiona ………………………………………..
2. Nazwisko …………………………………
3. Adres zamieszkania :
 miejscowość ……………………
 kod pocztowy …………………………………………………….
 ulica
 numer mieszkania/domu………………………………………….
 województwo……………………………………………………..
 gmina ……………………………………………………………..
 powiat …………………………………………………………….
4. Adres zameldowania ………………………………………………..
5. Dane kontaktowe :
 Telefon/ ny
 adres /sy e-mail
6. Odpowiednie podkreślić - matka [opiekunka prawna]: nie żyje, pozbawiona praw
rodzicielskich,
nie
znana,
separacja,
rozwódbrak
danych
o
zamieszkaniu/zameldowaniu .

III. Dane osobowe ojca [prawnego opiekuna] dziecka
1. Imiona
………………………..
2. Nazwisko ………………………
3. Adres zamieszkania :
 miejscowość ………………………………
 kod pocztowy …………………………………….
 ulica ……………………
 numer mieszkania/domu …………………..…………………….
 województwo …………………………………………..
 gmina ……………………………………………………………..
 powiat …………………………………………………………….
4. Adres zameldowania ……………………………….…………..
5. Dane kontaktowe :
 Telefon/ y kontaktowe ……………………………………
 adres/y e-mail …………………………………………….
6. Odpowiednie podkreślić – ojciec [opiekun prawny]: nie żyje, pozbawiony praw
rodzicielskich,
nie
znany,
separacja,
rozwódbrak
danych
o
zamieszkaniu/zameldowaniu .
IV. Dodatkowe dane o dziecku [mogące mieć znaczenie w trakcie pobytu dziecka w
przedszkolu i w pracy na rzecz wspomagania rozwoju dziecka]
1. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: tak/nie
odpowiednie podkreślić/
Przewlekłe choroby dziecka, alergie, wskazania lekarskie, przebyte choroby
zakaźne itp.
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Zainteresowania, predyspozycje dziecka:

Oświadczenie rodziców[prawnych opiekunów ]dziecka składających zapis:
1. Oświadczam o zgodności podanych przeze mnie danych w karcie zapisu ze stanem
faktycznym i prawnym.
2. Zobowiązuję się do aktualizacji danych podanych w zapisie.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w Karcie zapisu w
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rekrutacji [zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych –Dz.U. z 2002r. Nr101, poz.926 z późn. zm]. oraz w
zakresie warunkującym zapewnienie świadczenia przez Przedszkole bł. Marii i Alojzego
Beltrame Quattrocchi w Łodzi usług, określonych w Karcie zapisu.

Data ………………………….
…………………………………………..
podpis matki[prawnej opiekunki]dziecka

…………………………………………..
podpis ojca[prawnego opiekuna] dziecka

