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    KARTA ZGŁOSZENIA NOWEGO DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
(PAKIET A - REKRUTACJA) 

 

    Szanowni Państwo  prosimy o czytelne uzupełnienie poniższego formularza – PISMEM  DRUKOWANYM. 
     Ewentualne zmiany w poniższym formularzu dotyczące danych personalnych  i deklaracji pobytu należy 

     zgłosić dyrekcji przedszkola. Wypełnioną kartę należy przesłać na adres:  rekrutacja  . bajkowydworek@gmail.com 

 
 

1. DANE PERSONALNE DZIECKA 

Imiona  i nazwisko dziecka: ……………………   …..……………………  ……………………….. 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia:…………………..………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka: 

a) miejscowość ……………………………………...…………………………………………… 

b) ulica………………………………………….. nr domu/ mieszkania……………………….. 

c) poczta  ………………………………………  kod pocztowy ……………………………….. 

d) gmina ……………………………………...… powiat  ………………………..…………….. 

Adres zameldowania dziecka 

a) miejscowość ……………………………………...…………………………………………… 

b) ulica………………………………………….. nr domu/ mieszkania……………………….. 

c) poczta  ………………………………………  kod pocztowy ……………………………….. 

d) gmina ………………………………………... powiat …….…………………..…………….. 
 

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………... 

 
 

2. DANE PERSONALNE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

MATKA / OPIEKUN PRAWNY OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko ………………………………… Imię i nazwisko……………………………….…. 

Telefon kontaktowy…………………………….. Telefon kontaktowy…………………………….. 

E-mail…………………………………………… E-mail…………………………………………… 

 

3. CZY DZIECKO  JEST  RODZINĄ NASZEGO  PRZEDSZKOLAKA / ABSOLWENTA :   

 
 ( stopień pokrewieństwa: rodzeństwo / kuzynostwo / inne?)  …………………………………. 
 

 

 

4. PLANOWANY TERMIN PRZYJŚCIA  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA*  :   

 
*UWAGA!!!  Przyjęcie dziecka do przedszkola i możliwy termin jego przyjścia potwierdza Dyrektor placówki. 

 
 

5. OŚWIADCZENIE RODZICA  O  STANIE ZDROWIA  DZIECKA 

 
        Czy dziecko choruje przewlekle? 

 

 nie …………………….. 

         
        Czy dziecko przyjmuje na stałe leki? 

 

 

 

 

………….………….……. 

        Czy na chwilę obecną istnieją zdrowotne  

         przeciwskazania do rozpoczęcia uczęszcza-   

         nia dziecka do przedszkola? 

 

 ………………………….. 

 

………………………………………………… 
                                                                                                                    data, podpis  rodzica  /  prawnego opiekuna                                  
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6. ORZECZENIE I OPINIA 
 

    Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? 
 

  
 

Czy dziecko posiada opinię o WWRD? 

  ( z uwagi na co?)…………………………………………………………………  

Miejsce realizacji  WWRD: …………………………………………………………….…………… 

 

 

7. DEKLARACJA POBYTU  (PLANOWANA) * 
 

          Dziecko będzie przyprowadzane do przedszkola o  godzinie: ………….…….. 

          Dziecko będzie odbierane z przedszkola o  godzinie :  …………………………         

 

         * UWAGA!W przypadku dzieci z orzeczeniem godziny pobytu ustalane są indywidualnie, uwzględniając   

            możliwości  dziecka  oraz rodzaju orzeczenia.  
 

 

         RODZAJ PAKIETU O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEDSZKOLNYCH (pakiet  zawiera posiłki  

          wydawane w trakcie  zadeklarowanych  wyżej  godzin  pobytu  dziecka w przedszkolu).   

          

          * Podane ceny dotyczą obecnie obowiązujących stawek. 

 

                PAKIET I 

                    do 6 h (450 zł)  

     

         do 8 h (500 zł) 

PAKIET III 

     powyżej 8 h (550 zł) 
 

  

                 

                    do 6 h (250 zł)  

    

         do 8 h (300 zł) 

 

 

                *Pakiety specjalne dotyczą tylko dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

 

8. ŻYWIENIE 
 

             Czy dziecko ma alergię? 
 

   

   (na co?) ……………………………………………………………………………………….. 

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

Dziecko spożywa posiłki: 
 

    

 

Dziecko je posiłki: 

 

 

      

 

9. ADAPTACJA DO NOWEGO ŚRODOWISKA 

 

            Czy dziecko uczęszczało do przedszkola/ żłobka? 
 

 ( kiedy?). ………………………………………………………….…………………………………. 

 

Jak przebiega adaptacja do nowego miejsca? 

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

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

W jaki sposób, Państwa zdaniem, nauczyciel powinien pomóc Państwa dziecku w adaptacji? 

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

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

Czy coś niepokoi Państwa w zachowaniu dziecka? 

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

…………………………………………………………………..……………………………………………….. 
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Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? 
 

 

 

    
 

Dziecko ubiera się: 
      

 

    
 

Dziecko nakłada i sznuruje obuwie: 
 

 

    
 

Dziecko porozumiewa się poprzez: 
 

 

  wyrazy   
 

 

Czy dziecko ma rodzeństwo? nie       tak (w jakim wieku?)…………………………………… 
 

10. OŚWIADCZENIA REKRUTACYJNE 
 

Oświadczam, że chcę zapisać moje dziecko do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Chybiu.  

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.  

 
             ………………     …………………….                                                       ………..…………….…..……………… 
                  miejsce                            data                                                                      podpis  matki dziecka  /  prawnego opiekuna 

 

           ………………     …………………….                                                       ………..…………….…..……………… 
                  miejsce                            data                                                                      podpis  ojca  dziecka  /  prawnego opiekuna 

 

 

W przypadku  zmiany zdania  zobowiązuję się do telefonicznego lub mailowego powiadomienia  dyrekcji 

placówki o rezygnacji z udziału w rekrutacji  na dany rok szkolny przed jej zakończeniem. 

(tel. 570019004 /e-mail: rekrutacja.bajkowydworek@gmail.com) 

             ………………     …………………….                                                       ………..…………….…..……………… 
                  miejsce                            data                                                                           podpis  rodzica  /  prawnego opiekuna 

 
11. OŚWIADCZENIE  RODZICA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO  DZIECKO  

 
Oświadczam, że poinformowałam/em drugiego rodzica o zapisaniu dziecka  do Niepublicznego Przedszkola 

„Bajkowy Dworek”  lub  posiadam  postanowienie sądu o wyłącznym prawie do sprawowania opieki nad 

dzieckiem. 
 

             ………………     …………………….                                                       ………..…………….…..……………… 
                  miejsce                            data                                                                           podpis  rodzica  /  prawnego opiekuna 

 
 

       12. ZGODY I OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH RODO 
 

 Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, 
w tym danych szczególnych dotyczących zdrowia dziecka, zawartych w niniejszej Karcie oraz w innych 
dokumentach dobrowolnie dostarczonych przeze mnie do przedszkola, w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zgodę wyrażam dobrowolnie i wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę przez 
złożenie pisemnego oświadczenia.  Jestem świadom, że podane danych osobowych swoich i dziecka jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, następnie zawarcia umowy o 
sprawowanie opieki w przedszkolu i w związku z tym świadczeniem usług zgodnie z umową, statutem 
przedszkola i aktami obowiązującego prawa. Jestem świadom, że konsekwencją niepodania danych 
osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia 
usług. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZANĄ  
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOSOBYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECKA  
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DO PRZEDSZKOLA” która znajduje się  na stronie internetowej przedszkola 
(www.bajkowydworek.pl) w zakładce rekrutacja. 
 

             ………………     …………………….                                                       ………..…………….…..……………… 
                  miejsce                            data                                                                      podpis  matki dziecka  /  prawnego opiekuna 

 
           ………………     …………………….                                                       ………..…………….…..……………… 
                  miejsce                            data                                                                      podpis  ojca  dziecka  /  prawnego opiekuna 
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