KARTA INFORMACYJNA
DZIECKA PRZYJMOWANEGO DO PRZEDSZKOLA

I. INFORMACJE O DZIECKU
1. Nazwisko i imię dziecka :
….............................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia :
…............................................................................................
3. Adres zamieszkania:
….....................................................................................................
4. Adres zameldowania jeśli inny niż
powyżej.....................................................................
5. Pesel........................................................

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji ogólnych dotyczących Przedszkola w formie
maila.
Sprawy finansowe lub wymagające indywidualnego kontaktu są rozwiązywane
bezpośrednio
z Rodzicem.

Adres e-mail
Rodzica………………………………………………………………………….

…….……………………………………………
(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

II. INFORMACJE O RODZINIE
1. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych
MATKA

OJCIEC

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Zakład pracy, telefon
do pracy

Tel. kontaktowy
prywatny

2. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki:
Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Nr dowodu
osobistego

Nr telefonu

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, alergie, itp.)
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

1. Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności? Jeśli TAK, to jakim?
…………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………
…
2. Czy dziecko posiada rodzeństwo?
liczba rodzeństwa - ……………………………………
wiek rodzeństwa - …………………………………….

3. Proszę podkreślić lub dodać stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko:
•
praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań.
•
jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i nie chce jeść, wśród nich:
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
.

4. Samodzielność – proszę zaznaczyć stwierdzenie, które charakteryzuje Państwa
dziecko:
•
Potrafi samo się ubierać,
•
Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych.
•
Wymaga pomocy przy ubieraniu.
•
Samo radzi sobie z jedzeniem.
•
Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu.
•
Trzeba je karmić.

•
•
•
•

Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo.
Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety.
Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych.
Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka:
…………………………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………………………
…….

5. Proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne :
……………………………………………................................................................................
......
…………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………
…...

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

•

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
Przestrzegania postanowień Statutu PINGU Dwujęzycznego Przedszkola Sportowego
i Żłobka (do wglądu w placówce)
• Podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej
informacjach
• Odbierania o wskazanej godzinie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, do tego upoważniona
• Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
• Uczestniczenia w zebraniach z rodzicami

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikację zdjęć, nagrań mojego dziecka i jego
opiekunów (bez podania danych osobowych) z życia przedszkola na stronach
internetowych i w środkach masowego przekazu, w celach promocyjnych i
marketingowych Przedszkola.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia
dziecka, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z
2002 r. nr 101. poz. 926 ze zm.) oraz, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem
faktycznym dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania PINGU
Dwujęzycznego Przedszkola Sportowego i Żłobka w Radlinie zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że biorę na siebie pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę.

…...................................
( miejscowość, data )

……………………………………………
Czytelny podpis rodziców/ opiekunów
prawnych

………………………………………….
Przyjmujący zgłoszenie

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU
6.00 – 8.20 Przyjmowanie dzieci do przedszkolu.
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.15 – 10.00 Zajęcia programowe, zabawy edukacyjno-rozwojowe.
Realizacja planu pracy przedszkola zgodna z podstawą programową
o zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka
na sali sensorycznej
o zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące
zmysł równowagi,
o zabawy plastyczne,
o zabawy z elementami muzykoterapii,
o zabawy logopedyczne,
o zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
o zabawy językowe
10.05 – 10.20 Drugie śniadanie.
10.30 – 11.30 Blok zajęć programowych z j. angielskim.
11.40 – 12.10 Obiad
12.30 – 14.30 Czas na sen lub leżakowanie.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 17.00 Zabawy sportowe. Rozchodzenie się dzieci do domu

