
 

   Punkt Przedszkolny Bajkowe Pięterko 
 

   KARTA   ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

I. DANE PODSTAWOWE 
 

Imię i nazwisko dziecka ................................................................................. PESEL ............................................................. 

Data urodzin dziecka .................................................................  Miejsce urodzenia ............................................................ 

Imiona i nazwiska rodziców  .................................................................................................................................................. 
                                                                    ( matka )                                                                          ( ojciec )  
   
Adres zamieszkania rodziców ................................................................................................................................................. 

Adres zameldowania dziecka  ................................................................................................................................................. 

Telefony kontaktowe  ............................................................................................................................................................. 

Miejsce pracy matki ................................................................................................................................................................ 

Miejsce pracy ojca .................................................................................................................................................................. 

Godzina przyprowadzania dziecka ……..........................................  odbioru ........................................................................... 

Proszę o przyjęcie dziecka na ……............ godzin dziennie i ....…........... posiłków od  dnia ...………….....…............................. 

 

II. DODATKOWE  INFORMACJE  O  DZIECKU 
 
1. Upodobania i awersje      
- Aktualne zainteresowania dziecka (najchętniej wybierane zabawy, gry, bajki)  
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Czynności i sytuacje, których dziecko zdecydowanie nie lubi lub unika:   
 
.................................................................................................................................................................................................  

 

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

                2. Stopień osiągniętej samodzielności w zakresie:   

- jedzenia ........………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- komunikacji słownej swoich potrzeb  ........………….…………………………………………………………………………………………………………. 

- ubierania się ........………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- mycia rąk i zębów ........………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….        

- korzystania z toalety ........………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    3. Dziecko ma alergie na     ...............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    4. Dziecko na stałe przyjmuje leki (jakie?) ..................…………………………………………………………………………………………. 

    5. Dodatkowe informacje na temat dziecka, którymi chcecie się Państwo podzielić:   

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 



 

 

III. POZOSTAŁE WIADOMOŚCI 

 
1.Dlaczego Zdecydowaliście się Państwo na wybór Punktu Przedszkolnego „Bajkowe Pięterko”:  

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

......................................................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.Jaka wg państwa powinna być cykliczność spotkań na polu   nauczyciel ↔ dziecko ↔ rodzic. 
 
□   1 x w miesiącu                                      □  1 x na 2 miesiące                        □ 1x na 6miesięcy. 

 
 

       3. W przypadku zmian danych podstawowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić przedszkole! (dotyczy przedewszystkim  

       numerów telefonów) 

 
4. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 23 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne 
ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu nawiązania 
szybkiego kontaktu w sytuacjach szczególnych, np. choroba, wypadek dziecka itp. oraz w codziennej pracy opiekuńczo-
wychowawczej. 
 
 

         
        

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

(miejscowość i data)                      podpis Rodzica/Opiekuna 
 

         Oświadczam, że znana jest mi treść Organizacji Pracy Punktu Przedszkolnego Bajkowe Pięterko. 
 

Wyrażam/ Nie wyrażam*  zgody na eksponowanie zdjęć dziecka w gazetkach ściennych, informatorach i na stronie 
internetowej. 
 

        Wyrażam/ Nie wyrażam*  zgody na przechowywanie prac dziecka w jego ogólnodostępnym portfolio. 
 
        Wyrażam/ Nie wyrażam*  zgody na przechowywanie prac dziecka w formie elektronicznej w bazie danych przedszkola. 
 
 

………………………………………….     ………….…………………………………………….. 
             (data, miejsce)             (podpis rodziców/opiekunów) 

        
 
         *niewłaściwe skreślić 


