KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
„Bajkowa Kraina” w Skierniewicach
W ROKU SZKOLNYM 20…/20…
1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………...
3. PESEL dziecka………………………………………………………………………...
4. Imię i nazwisko matki………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko ojca…………………………………………………………………...
6. Aktualny adres zameldowania .....……………….............………………………....
..................................................................................................................................
7. Telefony kontaktowe:
Matka………………………… Ojciec……….………………… Dom…….……………
8. Czas pobytu dziecka w przedszkolu (godziny) od…………. do………….
9. Struktura rodziny (proszę zaznaczyć): pełna

□

niepełna

□

Rodzeństwo dziecka (+wiek): ………………………………………………
………………………………………………………………………………….
10. Miejsce i godziny pracy rodziców
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
ZDROWIE
1. Rodzaj zaburzenia(jeśli występuje)…………………………………………………
2. Kiedy została sporządzona pierwsza diagnoza o zaburzeniu……...........……….
3. Przebyte choroby zakaźne……………………………….............…………………..
4. Podawane aktualnie leki……………………………….............……………….........
5. Pod opieką, konsultacją jakich fachowców, lekarzy przebywa dziecko …………
……...…………………………………………………………............……………………
6. Możliwe uczulenia występujące u dziecka………………...........…………………..
7. Rodzaj stosowanej diety……………………………............…………………………
8. Co lubi jeść……………………………………………..........………………..............
czego nie lubi jeść…………………………………………........……………………….
9. Czy używa na co dzień: aparatu słuchowego, okularów, wkładek
ortopedycznych lub innych………………………………………………………..

MOŻLIWOŚCI DZIECKA
1. Stopień samodzielności:

samodzielnie

□
□
□
□

- jedzenie
- ubieranie się
- mycie się

z pomocą

nie potrafi sam

□
□
□
□

□
□
□
□

- załatwianie potrzeb fizjologicznych
2. Co lubi, jakie ma zainteresowania (książki, przedmioty, instrumenty, ulubiona
zabawa, zabawki)?.........................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Czy lubi przebywać z innymi dziećmi (czy bywa agresywne lub nieśmiałe
wobec innych?)….....................................................................................................
4. Z kim się najchętniej kontaktuje...................................................................
5. W jaki sposób, wg Państwa, najczęściej/w pierwszej kolejności kontaktuje się
z innymi osobami:
mowa

□

gest/dotyk

□

mimika

□

6. Czy dziecko obecnie śpi popołudniami?.............................................................
7. Czy chcą Państwo, aby spało w przedszkolu? ..................................................
OGRANICZENIA
1. Czego się boi.............................................................................................
2. Czego nie lubi/ od czego ucieka?...............................................................
3. Czy są jakieś szczególne trudności wychowawcze....................................
.........................................................................................................................
PRZYZWYCZAJENIA DZIECKA
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
PROSZĘ NAPISAĆ DWA ZDANIA O SWOIM DZIECKU
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ZGŁASZAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA JEDNOCZEŚNIE
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
1. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonych terminach.
2. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
3. Dbania o higienę dziecka i ubierania go w wygodny, przystosowany do
aktywności przedszkolnej strój.
4. Dbania o regularne uczęszczanie dziecka do Przedszkola – dziecko opuszcza
zajęcia tylko w przypadku istotnych powodów (choroba, wyjazd, itp.)

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne
ze stanem faktycznym.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Tekst mający
znaczenie dla EOG) - Dz. Urz. UE z dnia 04 maja 2016 r. L 119/1- dalej zwany „RODO”,
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Niepublicznego
Bajkowa Kraina z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej 5/7, zwany dalej
Administratorem Danych Osobowych (ADO). Kontakt z ADO: tel.: 601 566 604, e-mail:
agasogemini@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przesłania zapytania, pozyskania oferty,
podpisania umowy, kontaktowania się przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej;
posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym
profilowaniu),
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do załatwienia danej
sprawy, po tym okresie dane zostaną usunięte.



Jeżeli dziecko ma zostać odebrane przez osoby inne, rodzice mają obowiązek
powiadomić o tym nauczyciela lub Dyrektora przedszkola



wymagane (pisemne upoważnienie)

Podpis rodzica lub opiekuna
………………………………..

