
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

do Przedszkola Sióstr Augustianek w Niepołomicach  

na rok 2017 / 2018 

  

Imię i nazwisko dziecka...................................................................................................... .......... 

Adres zameldowania.....................................................................................................................  

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...  

Data i miejsce urodzenia..................................................................................................... ..........  

Dziecko będzie korzystało z ..................................posiłków: ( jednego, dwóch, trzech) 

Godziny przebywania dziecka w przedszkolu ( przedszkole czynne od 6,30 - 16.30).  

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

Dane dotyczące Rodziców / opiekunów  

  

Mama                                                               Tata  

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

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

Miejsce pracy................................................. ................................................................  

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

Stanowisko i czas pracy................................. ...............................................................  

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

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

Rodzeństwo (proszę podać imiona i wiek)  

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

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

Numery telefonów kontaktowych ( proszę podać numery do domu i do pracy)  

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

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

Adresy e-mail Rodziców  

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

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (proszę podać imię, nazwisko, stopień 

pokrewieństwa, numer dowodu osobistego):  

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

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

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



INFORMACJE O DZIECKU: 

Proszę  podkreślić te odpowiedzi, które najbardziej charakteryzują Państwa dziecko:  

Samodzielność:  

• Potrafi samo się ubierać  

• Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych  

• Wymaga pomocy przy ubieraniu  

• Samo potrafi jeść  

• Trzeba je karmić  

• Zgłasza potrzeby fizjologiczne i samo sobie radzi  

• Zgłasza potrzeby fizjologiczne, lecz wymaga pomocy przy korzystaniu z toalety  

• Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych  

• Inne uwagi dotyczące dziecka  

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

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

Jedzenie:  

• Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań  

• Je wiele potraw, ale nie lubi i nie chce jeść  

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

• Jest po prostu niejadkiem  

• Jest alergikiem uczulonym na :  

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

Spanie:  

• Śpi po obiedzie  

• Nie sypia po obiedzie Inne informacje o dziecku:  

Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne  

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

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

• Czy dziecko jest objęte terapią logopedyczną lub inną – jaką?..................................................  

Z jakiego powodu:………………………………………………………………………………  

• Czy dziecko posiada opinię/orzeczenia  z Poradni Psych. – Pedagogicznej? ………………... 

Oczekiwania Rodziców:  

Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do Przedszkola?  

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

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



Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dziecka ( np. konieczność udzielenia dziecku pomocy 

medycznej- pogotowie itp.) prosimy o podanie PESELU dziecka i nazwy Kasy Chorych, do 

której dziecko należy.  

PESEL ..........................................................................................................................................  

Nazwa Kasy Chorych........................................................................................................... .........  

  

Zobowiązanie Rodziców o przestrzeganiu wzajemnych umów   

 Zobowiązuję się do współpracy w realizacji celów zawartych w dokumentach 

programowych Przedszkola Sióstr Augustianek  oraz przestrzegania regulaminu dla dobra 

mojego dziecka.  

Deklaruję współpracę w zakresie przyjęcia i respektowania wymogów:  

• Uiszczania płatności za Przedszkole w wyznaczonych terminach.  

• Przyprowadzania dziecka w godzinach porannych – 6.30 – 8.30, a odbierania do 

godziny 16.30.  

• Zgłaszania zaistniałych problemów związanych z wychowaniem, opieką  

i  nieobecnością dziecka Wychowawczyniom.  

• Wyposażenia dziecka w wyprawkę przedszkolną i bieżące uzupełnianie jej.  

• Przestrzegania umów o przyprowadzaniu do Przedszkola tylko zdrowego dziecka oraz 

o nie wchodzeniu do sal z dziećmi ( tylko w uzasadnionych przypadkach).  

• Uczestnictwa w przedszkolnych Spotkaniach Eucharystycznych, zebraniach 

Rodziców, korzystania z indywidualnego czasu na rozmowy o dziecku oraz  

w spotkaniach formacyjnych i dydaktycznych organizowanych przez Przedszkole.  

  

Dobrowolnie pragnę pomóc w zakresie – proszę napisać, co Państwo mogą dodatkowo zrobić 

dla dobra dzieci i Przedszkola:………….....................................................................................  

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

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

Życzymy Państwu owocnej współpracy i obfitości Bożych łask w życiu rodzinnym.  

  

Data i podpis Rodziców  

…………………………………………  

…………………………………………  

  

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych żadne informacje podane w Karcie 

zgłoszenia nie będą udostępniane innym osobom.  



Regulamin dla Rodziców  

Przedszkola Sióstr Augustianek w Niepołomicach  

  

1. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 16.30.  

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30.  

  

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata.  

  

3. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci czyste /dotyczy higieny osobistej i ubrania/, 

zdrowe – bez objawów chorobowych (silny katar, kaszel).  

  

4. Należy wyposażyć dzieci w niezbędną wyprawkę.  

  

5. Wszystkie rzeczy dzieci powinny być podpisane.  

  

6. Opiekę nad dzieckiem z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują Rodzice 

lub inne  upoważnione przez Rodziców osoby dorosłe.  

  

7. Nieobecność dziecka trwającą dłużej niż 3 dni należy usprawiedliwić (telefonicznie lub 

osobiście).  

  

8. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez 

Przedszkole, a także do konsultacji z  nauczycielami.  

  

9. Odpłatność za przedszkole od 1 do 10 oraz 15 dnia każdego miesiąca.  

  

10. Uwagi i zastrzeżenia można składać do Siostry Dyrektor.   

  

  

 


