Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola w Lubostroniu na …………..godzin
dziennie.
I. Informacje o dziecku
1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres zameldowania ( z kodem)…………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………
4. PESEL dziecka……………………………………………………………………………………………………………
5. Data przyjęcia dziecka do przedszkola………………………………………………………………………
6. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od…………………… do ……………………………….
7. Z jakich posiłków będzie korzystało:
Śniadanie

obiad

podwieczorek

II. Dane dotyczące rodziców ( opiekunów
Matka
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy
(nazwa, adres, Tel./fax)

Zawód, stanowisko

Potwierdzenie zatrudnienia z
zakładu pracy ( tylko dla dzieci
3-4 letnich)
(pieczęć i podpis)
Niepełnosprawność rodziców

( właściwe podkreślić)
)
Ojciec

Rodzic samotnie wychowujący
dziecko

Rodzeństwo ( podać imię i rok urodzenia)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Dodatkowe ważne informacje o dziecku.
1. Czy Pani/Pana zdaniem dziecko jest (proszę podkreślić właściwe): pogodne, spokojne,
ruchliwe, płaczliwe, zamknięte w sobie, odważne, spontaniczne, unikające kontaktu z innymi
osobami, inne ( wpisz)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy dziecko w kontaktach z innymi jest: uległe, podporządkowuje się, narzucające swoją
wolę, agresywne, obojętne, troskliwe, współdziałające,( proszę podkreślić właściwą cechę
charakterystyczną dla dziecka), inne cechy ( wpisz)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy są sytuacje, których dziecko nie lubi lub się boi Tak/ Nie
Jeśli tak to jakich ……………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Dodatkowe ważne informacje o dziecku:
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie i inne
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Zobowiązuję się do:
•
•
•

.

Przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
Regularnie uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie ( wyżywienie,
opłaty za zajęcia dodatkowe )
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę dorosłą
(upoważnioną na pisemnym oświadczeniu z podaniem dowodu osobistego),
Która zapewni dziecku bezpieczeństwo ( zgodnie ze statutem przedszkola §),
Uczestnictwo w zebraniach rodziców.

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z zarządzeniem
MEN Nr 5Z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe
przebiegu .Nauczania ( Dz. Urz. MEN nr 4/93, poz.12 ) SA zebrane w celu szybkiego kontaktu w
nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko
nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.
Data………………………………………………..

Podpis czytelny: matki: ………………………………………………………
ojca:

……………………………………………………….

