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ul. Strumykowa 1, 66-004 Zielona Góra – Drzonków www.przedszkole.jago.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Data wypełnienia zgłoszenia: ………………………….

Imię (imiona) i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………...

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………….

PESEL: ………………………………………………………………………………………….

Adres zameldowania: …………………………………………………………………...............

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………

Narodowość/obywatelstwo: …………………………………………………………………….

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Matka Ojciec

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Numer dowodu osobistego
(Ew. paszportu)
Zawód wykonywany

Nazwa i adres miejsca
pracy

Godziny pracy

Telefon do pracy

Telefon do domu

Telefon komórkowy

e-mail
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DANE DOTYCZĄCE DZIECKA:

1. Czy dziecko urodziło się zdrowe?....................................................................................

2. Czy dziecko przebywało w szpitalu? Z jakiego powodu?................................................

3. Czy miało utraty przytomności?.......................................................................................

4. Czy dziecko ma alergie? Na co?.......................................................................................

5. Czy dziecko jest przewlekle chore? Na co? ……………………………………………

6. Czy dziecko często choruje? Na co?.................................................................................

7. Czy dziecko sygnalizuje o potrzebach fizjologicznych, czy trzeba mu przypominać?....

8. Czy mowa dziecka jest zrozumiała dla otoczenia?...........................................................

9. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola? (ew. przyczyny zmiany)………………..

10. Czy dziecko jest leworęczne?...........................................................................................

11. Czy dziecko śpi w ciągu dnia? W jakich godzinach?.......................................................

12. Czy dziecko ma rodzeństwo? (imiona, wiek)…………………………………………...

13. Czy dziecko wymaga pomocy przy jedzeniu (w jakim stopniu)?....................................

14. Czy dziecko wymaga pomocy przy ubieraniu (w jakim stopniu)?...................................

15. Jaki wybierają Państwo język wiodący dla swojego dziecka: angielski czy niemiecki?

(właściwe zakreślić)

16. W co dziecko lubi się bawić najbardziej? Jakie ma zainteresowania i

uzdolnienia?......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka

w przedszkolu; inne uwagi, propozycje, sugestie

……….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

Oświadczam(y), że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym w
godzinach ……… i zobowiązujemy się do regularnego i terminowego regulowania
związanych z tym kosztów.
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Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze statutem przedszkola oraz regulaminem
bezpieczeństwa przedszkola i zobowiązujemy się do jego przestrzegania oraz akceptujemy
warunki opieki nad dzieckiem wynikające z jego prawa i obowiązków zawartych w statucie.

Oświadczam(y), że przedłożone dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam(y) zgodę na zapisywanie na nośnikach zdjęć i nagrań video mojego dziecka w celu
ewentualnego zamieszczenia ich na stronie internetowej www.przedszkole.jago.pl.

Wyrażam(y) zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z
przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka
oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Czytelny podpis:

Matki / prawnego opiekuna..........................................

Ojca / prawnego opiekuna ...........................................

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W
WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

„NAD STRUMYKIEM” NA TERENIE DRZONKOWA I POZA ORAZ W
SPACERACH POZA TEREN PRZEDSZKOLA

Drzonków, dnia ..................................................

Zgoda Rodziców / prawnych opiekunów

Zezwalamy naszemu dziecku ……………………………………………………… na udział
w wycieczkach i spacerach organizowanych przez Przedszkole Niepubliczne „Nad
Strumykiem” w Drzonkowie w roku szkolnym 201…. / 201…. .

Jednocześnie informujemy, że nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
naszego dziecka w wycieczkach i spacerach.

W razie potrzeby, zgadzamy się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację
dziecka w celu ratowania zdrowia lub życia.

Oświadczamy, iż zapoznamy się z regulaminem wycieczek i spacerów.

Czytelny podpis:

Matki / prawnego opiekuna..........................................

Ojca / prawnego opiekuna ...........................................
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………………………………
(Nazwisko i imię rodzica.opiekuna)

……………………………….
(adres zamieszkania)

…………………………………
(tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola.

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola 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 osobę.

Drzonków, dnia…………… ……………………….. ……………………………
(czytelny podpis matki i ojca/opiekunów prawnych)


