Załącznik Nr 1
do umowy o korzystanie z usług przedszkola

Karta zgłoszenia dziecka
I. DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW
(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1.

Imię/Imiona i Nazwisko dziecka

2.

Data i miejsce urodzenia dziecka

3.

PESEL dziecka
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców dziecka

4.

Matki
Ojca

5.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania dziecka

Miejscowość
Ulica

Gmina

6.

Numery telefonów rodziców dziecka,
adres poczty elektronicznej

Matki

Ojca

7.
8.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu

Numer domu
/numer mieszkania
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
od godz.

………

do godz. …..

Czy dziecko będzie leżakowało?

II. DODATKOWE IINFORMACJE O DZIECKU
1. Przewlekłe choroby, problemy rozwojowe, alergia (konkretnie na co jest uczulone, szczególnie proszę napisać
czego nie wolno dziecku jeść): ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.1. dziecko wymaga diety bezglutenowej - TAK NIE
1.2. dieta ze względu na cukrzycę TAK NIE
1.3. dieta ze względu na inne choroby TAK NIE (wymienić: ……………………………………………………………).

2. Niepokojące sygnały dotyczące zachowania dziecka (nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, apatia,
lęki, zachowania nieadekwatne do sytuacji, itd.): ...................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………............................................
3. W jakim stopniu dziecko jest samodzielne? Proszę wymienić umiejętności dziecka dotyczące
samoobsługi (jedzenia, korzystania z toalety, ubierania się, itd.): …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….............................................
......………………………………………………………………………………………………………………………........................................
4. Czy dziecko ma określone obowiązki w domu (adekwatne do wieku)? Jeśli tak - proszę wymienić jakie?:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Proszę wymienić ulubione czynności dziecka, zainteresowania:
…………………………………………………..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Czy dziecko chodziło wcześniej do przedszkola?
7. Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną?

TAK
TAK

NIE
NIE

Proszę o wypełnienie poniższych punktów (niepotrzebne skreślić*)
1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych) poza
terenem przedszkola.
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej
Niepublicznego Przedszkola „KREDKA”, w serwisie społecznościowym Facebook, wystawach przedszkolnych, lokalnych
czasopismach, itp.
3. W przypadku zdarzeń nagłych powstałych na terenie placówki, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udzielenie
mojemu
Dziecku
pierwszej
pomocy
medycznej
do
momentu
skontaktowania
się
Przedszkola
z Rodzicami/ Prawnymi Opiekunami Dziecka.
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
2. Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

------------------------

*właściwe podkreślić

Mińsk Mazowiecki, ………………………………………20……..r.
……………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy – Rodzica/Opiekuna Prawnego

