KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
2021/2022
Niepubliczne Przedszkole Parafialne
63-760 Zduny, ul. Kobylińska 21
tel. 502-585-444
Imię i nazwisko dziecka...............................................................................................
Adres zamieszkania ................. ..................................................................................
Adres stałego zameldowania......................................................................................
Data i miejsce urodzenia.............................................................................................
PESEL dziecka ...........................................................................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu (prognozowane):

od ....................... do ............................

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

Imię...............................................................

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

Nazwisko......................................................

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

Rok urodzenia..............................................

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

Czy rodzic pracuje .......................................

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

Rodzaj pracy: stała / "dorywcza" / zasiłek
(niepotrzebne skreślić)

Rodzeństwo (podać imiona i rok urodzenia)
.........................................................................................................................................
Rodzina: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)
Numery telefonów do natychmiastowego kontaktu:
z Matką .................................................
z Ojcem .................................................
i tel. domowy ………………………....
II. Przyjmuję do wiadomości, że Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach jest placówką
katolicką, dlatego zobowiązuję się współpracować w religijnym wychowaniu dziecka. Jednocześnie
wyrażam zgodę na udział dziecka w lekcji religii.
..........................................
podpisy rodziców /prawnych opiekunów/
matki

……………………………
ojca

III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
na konto przedszkola: 35 8410 1026 0000 2251 2000 0001
 zgłoszenia dyrektorowi o ewentualnym wypisaniu dziecka z przedszkola przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem
 punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście
lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 powiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka lub innych chorobach,
które ograniczałyby funkcjonowanie dziecka w zajęciach, spacerach, wycieczkach
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Dane dotyczące osób upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

Nr telefonu

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka do przyprowadzenia dziecka do
przedszkola i od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

podpisy rodziców /prawnych opiekunów/

.......................................
matki

……………………………
ojca

Data .................................
Podpis czytelny:

matki ..............................................

ojca .....................................................

/lub prawnych opiekunów/
DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Decyzją Dyrektora wyżej wymienione dziecko zostało zakwalifikowane do Niepublicznego
Przedszkola Parafialnego w Zdunach
.................................................
podpis dyrektora

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach, ul. Kobylińska 21,
tel. 502 585 444. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i
art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia, jednakże może to
skutkować odmową uczestnictwa w rekrutacji.

ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU
2021/2022

Drodzy Państwo!
Bardzo cieszymy się, że Państwa dziecko zostało przyjęte do naszego katolickiego
przedszkola, w którym wychowanie integralne ludzko–chrześcijańskie, daje dzieciom możliwość
stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości i potrzeby drugiego człowieka w duchu
chrześcijańskim. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim przeżyciem i dla dziecka
i dla rodziców jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Ze swej strony zrobimy wszystko, aby było
to przeżycie miłe i jak najmniej stresujące. Dlatego chcemy poznać dziecko, jego upodobania
i potrzeby oraz Państwa oczekiwania w stosunku do naszej placówki. Informacje podane w ankiecie
będą bardzo pomocne przy organizowaniu pracy z dziećmi.
Imię i nazwisko dziecka.......................................................... Data urodzenia...................................
1. Jest pod opieką lekarza specjalisty? Nie / Tak /
Jakiego?.........................................................................
2. Jest uczulone?

Nie / Tak / Na co?..........................................................................................

3. Inne uwagi o stanie zdrowia, jakie chcieliby Państwo przekazać...............................................
.....................................................................................................................................................
4. W jakich godzinach będzie przebywało w przedszkolu?............................................................
5. Pamięta o potrzebach fizjologicznych i jest samodzielne?

Tak

Nie

6. Czy łatwo rozstaje się z rodzicami?

Tak

Nie

7. Czy są sytuacje, których się boi?

Nie / Tak

Jeśli tak, to jakie?..............................................................................................................................
8. Najchętniej zajmuje się:
 Zabawkami / rysowaniem,
 Malowaniem / oglądaniem TV / smartfonem
 Oglądaniem książek / słuchaniem czytanych bajek
 Uczestniczeniem w czynnościach domowych
9. Inne informacje i sugestie, które chcieliby Państwo nam przekazać..........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
W roku szkolnym 2021/2022 wyrażamy zgodę i zezwalamy naszemu dziecku …..………….
……................................…………………… na:
 udział w wycieczkach autokarowych (na terenie Zdun i poza nimi) oraz w spacerach poza
teren przedszkola organizowanych przez Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach;
Jednocześnie informujemy, że nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
naszego dziecka w wycieczkach i spacerach;
 udział w konkursach, przeglądach, imprezach organizowanych poza Niepublicznym
Przedszkolem Parafialnym w Zdunach;
 udział w badaniach profilaktycznych, np. logopedycznych;
 wykonanie przez nauczyciela /pomoc /woźną oddziałową czynności higienicznych mojemu
dziecku (przebranie mokrych rzeczy na suche oraz w razie potrzeby kąpiel dziecka pod
prysznicem);
 udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników instytucji, z którymi współpracujemy,
np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, itp.
Czytelny podpis :

Matki / prawnego opiekuna ………………………………........................................
Ojca / prawnego opiekuna …….. ………………………............................................
***
Wyrażamy zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowanych podczas zajęć, spacerów, wycieczek i uroczystości oraz prac wykonanych
przez moje dziecko na stronie internetowej przedszkola i parafii, kronice przedszkolnej, profilach
społecznościowych zarządzanych przez przedszkole (Facebook), oraz w innych mediach w celu
informacji i promocji przedszkola.

Podpis rodziców / prawnych opiekunów ……………………………….................................................
SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC, PROPOZYCJE:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

