
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

do Przedszkola Sióstr Augustianek w Niepołomicach  

na rok 2019 / 2020 

 

  

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

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

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

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

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

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

Dane dotyczące Rodziców / opiekunów  

  

Mama                                                              Tata  

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

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

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 wydarzeniach organizowanych przez Przedszkole: Mszach Świętych, 

spotkaniach świątecznych, zebraniach ogólnych i grupowych, aktywnego 

współtworzenia bieżących wydarzeń w grupie, 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  

…………………………………………  

…………………………………………  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Sióstr Augustianek im. Świętej Anny 

 w Niepołomicach danych osobowych mojego dziecka: 
 

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

 
oraz naszych jako jego prawnych opiekunów w zakresie działalności Przedszkola, zgodnie z 

wymogami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 
1000),  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji 

(Dz. U. 2017 r. poz. 1646). 
 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:  
- podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu jej realizacji 

- w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością takich jak dochodzenie 
roszczeń  

- gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym 
Powyższe dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po 

zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Przedszkola, na czas 
zgodny z obowiązującymi przepisami. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści 

swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do 
przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Odbiorcą danych jest wyłącznie Administrator oraz podmioty powiązane zgodnie 
z w/w ustawami. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu 

zawarcia i realizacji umowy. 
 

 

Data i podpis  

 

 

 

 

 


