KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁE MISIE
W GIŻYCKU

Od dnia:…………………………………………………
W godzinach:………………………………………
Wyżywienie: (własne, zapewnione przez żłobek)……………………………………

Drodzy rodzice,
Informacje zawarte w Karcie będą wykorzystywane w celach organizacyjnych oraz pozwolą nam na szybsze poznanie
Państwa Dziecka.

I.
1.

Dziecko
Imię i nazwisko.................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia................................................................................
3. Adres zamieszkania, telefon…………………………………………………....................
4. Adres zameldowania ………………………………………………....................................
5. PESEL…………………………………………………………………………………………………………….
II.

Rodzice/Opiekunowie
Matka/opiekunka

Ojciec/opiekun

Imię i nazwisko:
................................................
.................................................
Miejsce zamieszkania i nr. telefonu
................................................
................................................
..................................................

..................................................
………………………………………………
………………………………………………
PESEL:

…………………………………………….

……………………………………………..

Adres e-mailowy:
…………………………………

……………………………………

Miejsce pracy i nr. telefonu
...............................................
...................................................
...............................................
...................................................
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III.

Informacje o Państwa Dziecku

1. Wymaga pomocy przy:


Jedzeniu



myciu rączek i buzi

tak

nie



ubieraniu, rozbieraniu

tak

nie

2. Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne

tak

tak

nie

nie

3. Wyraża się za pomocą :


używa pojedynczych wyrazów



buduje zdania

4. W nowych sytuacjach dziecko jest :


onieśmielone



swobodne



zaniepokojone



inne, jakie?................................................................................................................. ...........................................

5. Śpi w godzinach:…………………………………………………………………
6. Przyzwyczajenia, które ułatwiają dziecku zaśnięcie;
............................................................................................................................. .........................................................
7. Czy dziecko jest alergikiem? (proszę wypisać na co)


Tak



Nie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Czy dziecko na coś chorowało/choruje? …………………………………………………………………………………………………..
9. Czy dziecko przyjmuje stałe lekarstwa lub jest pod stałą opieką lekarską ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Czy w sytuacji odmowy przyjęcia przez dziecko posiłku należy je namawiać?


Tak



Nie

13. Potrawy, których dziecko nie lubi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Czy dziecko uczęszczało do innego przedszkola, żłobka? Ew. przyczyny zmiany.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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16. Rodzeństwo (liczba, wiek)


Tak



Nie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Inne spostrzeżenia, informacje o dziecku, którymi chcielibyście Państwo podzielić się z nami:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giżycko, dnia........................

…………………………………

podpis rodziców/opiekunów
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Deklaracja rodziców


Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w PLACÓWCE bez zlecenia lekarza nie mogą być
podawane żadne leki, poza ustalonymi z pielęgniarką lekami przeciwgorączkowymi.



W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na przewiezienie dziecka do szpitala
i udzielenie pomocy medycznej



Deklaruję informować na bieżąco personel PLACÓWKI w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania,
pracy oraz numeru telefonu kontaktowego



Następujące osoby pełnoletnie upoważniam do odbioru mojego dziecka z PLACÓWKI:
Imię i nazwisko

pokrewieństwo

nr Dowodu Osobistego

nr telefonu

1............................................................................................................................................................................
2……………………………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………………………………….


Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych pobytem dziecka w PLACÓWCE zgodnie z
obowiązującymi przepisami.



„Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, w tym, w systemie informatycznym, dla potrzeb procesu rekrutacji do PLACÓWKI”.



Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z psychologiem, logopedą.



Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i wykorzystywanie jego wizerunku w celach
marketingowych, oraz pamiątek dla rodziców.



„Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
wizerunku dziecka w systemie kamerowym.



Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej placówki oraz w placówce
i akceptuje jego warunki i postanowienia.



Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz wyrażanie czułości
poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu.

…………………………………………….
Data

czytelny podpis

4

Potwierdzenie zgodności z dowodem osobistym lub innym dokumentem

…………………………………………
(seria, numer, kto wydał dokument)

Decyzja właściciela/dyrektora:
1) dziecko zapisane do PLACÓWKI od dnia ……………
2) dziecko wypisane z PLACÓWKI od dnia ……………….
z powodu
……………………………………………

…………………………….
(podpis właściciela/dyrektora)

…...……………………………
(podpis właściciela/dyrektora)
…….….………………………...
(podpis właściciela/dyrektora)
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