
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

 W SAWINIE
Imię i nazwisko dziecka ____________________________________________

Data i miejsce urodzenia ___________________________________________

Adres miejsca zamieszkania _________________________________________

Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola _____________________

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ______________________________ 

________________________________________________________________

Telefony kontaktowe _______________________________________________

Miejsce pracy matki (opiekunki) dziecka _______________________________ 

_________________________________________ tel. ____________________

Miejsce pracy ojca (opiekuna) ________________________________________

_________________________________________ tel. ____________________

Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji przedszkola

________________________________________________________________

Dodatkowe  informacje  o  dziecku  lub  rodzinie  np.  stała  choroba,  wady 

rozwojowe dziecka, itp. (prosimy dołączyć niezbędną dokumentację)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

• Oświadczam, że dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem faktycznym.
• Zobowiązuję się do uaktualniania danych w razie jakichkolwiek zmian.
• Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie.

W związku z Ustawą z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.)  
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką  
przedszkolną.
 
Sawin, dnia _____________

__________________________________
        podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)



Dodatkowe informacje o dziecku

1. Samodzielność
Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko

o Ubiera się samodzielnie
o Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych
o Wymaga pomocy przy ubieraniu się 
o Samo radzi sobie podczas jedzenia
o Wymaga niewielkiej pomocy podczas jedzenia
o Trzeba je karmić
o Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo
o Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety
o Trzeba przypominać o załatwianiu potrzeb fizjologicznych, ale w toalecie radzi sobie 

samo
o Inne uwagi ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

2. Jedzenie
Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko

o Je wszystko, nie ma specjalnych upodobań
o Jest  wiele  potraw,  których  dziecko  nie  lubi  i  nie  chce  jeść  (proszę  wymienić) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

o Jest po prostu niejadkiem
o Jest alergikiem uczulonym na: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
o Jakie leki dziecko przyjmuje? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

3. Spanie (dotyczy dzieci 3-letnich)
Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko

o Jest przyzwyczajone do spania po obiedzie, zasypia bez kłopotów.
o Trzeba je nakłaniać do leżakowania, zasypia z trudnością.
o Zachowuje się jeszcze inaczej. Jak? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Zainteresowania, uzdolnienia
o Dziecko przejawia uzdolnienia w dziedzinie _________________________________ 

_____________________________________________________________________
o Dziecko interesuje się ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
o Ulubione zabawy mojego dziecka to _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

5. Inne informacje o dziecku
Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które Państwa zdaniem są ważne
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać
własne dziecko z przedszkola:

________________________________________________________________
Imię i nazwisko mamy (opiekunki), nr dowodu osobistego

________________________________________________________________
Imię i nazwisko taty (opiekuna), nr dowodu osobistego

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola
następujące osoby:

1. ______________________________________________________________
Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego

2. ______________________________________________________________
Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego

3. ______________________________________________________________
Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego

4. ______________________________________________________________
Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego

Sawin, dnia ______________

__________________________________
           podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)


