Katowice dnia………...………2022 rok
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
EPIONKOWO 40-873 Katowice, ul Zawiszy Czarnego 7a

w roku szkolnym 2022/2023
Składamy wniosek o przyjęcie mojego/naszego dziecka
do Niepublicznego Przedszkola EPIONKOWO
I. DANE OSOBOWE DZIECKA:
Imię/imiona ……………………………………………………………………………………...
Nazwisko :………………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………..
PESEL:…………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………
adres zameldowania :……………………………………………………………………………...
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA:
MATKA /OPIEKUN PRAWNY
IMIĘ
NAZWISKO
PESEL
ADRES
ZAMIESZKANIA
ADRES
ZAMELDOWANIA
SERIA NR
DOWODU
OSOBISTEGO
TELEFON
KONTAKTOWY
E-MAIL
NAZWA I ADRES
ZAKŁADU PRACY
TELEFON DO
PRACY

OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
1. Czy dziecko ma rodzeństwo TAK/NIE wiek i imię/imiona
rodzeństwa………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
2. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola/żłobka NIE/TAK /jaki okres czasu
………………………………………………………………………………………………….................................................
3. Przebyte choroby zakaźne/stan zdrowia dziecka ……………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………….. …………................................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
4. Czy dziecko jest szczepione zgodnie z kartą szczepień TAK/NIE /powody braku szczepień
………………………………………………………………………………………………….
5. Czy dziecko przyjmuje na stałe jakieś leki : TAK/NIE jeżeli tak to proszę podać jakie
...................................................................……………………………………………………............................
…............................................................................................................................…………….........
6. Czy u dziecka zdiagnozowano alergie pokarmowe/uczulenia TAK/NIE jakie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Czy dziecko wymaga wrowadzenia diety w wyżywieniu TAK/NIE /wykluczenia pokarmowe
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………...........
8. Jakie są ulubione potrawy dziecka
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...
9. Czego dziecko nie lubi jeść…………………………………………………………………….. ……………………………...
………………………………………………………………………………………………….………………………………………….....
10. Czy dziecko potrafi się samo ubrać: TAK / NIE / ubiera się z niewielką pomocą osób
dorosłych / wymaga całkowitej pomocy przy ubieraniu
11. Czy dziecko samodzielnie spożywa posiłki : TAK / NIE / podejmuje próby samodzielnego
jedzenia, wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu / wymaga aby je karmić.
12. Czy dziecko pamięta o potrzebach fizjologicznych i czy radzi sobie samo : TAK / NIE / zgłasza
swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety / trzeba je pilnować bo
zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych
13. Czy dziecko samodzielnie myje ręce: TAK /NIE
14. Czy dziecko śpi w ciągu dnia: TAK /NIE proszę podać godziny drzemki ....................…….
15. Czy dziecko łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami: TAK/NIE

16. Jak dziecko zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami czy Państwa zdaniem ma osobowość
obserwatora czy przywódcy *
17. Jak dziecko lubi żeby się do niego zwracać: po imieniu/zdrobniale/ inaczej
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..........
18. Ulubiony film, bohater, bajka, książka, zabawka dziecka:
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
19. Jakie są ulubione zabawy, zajęcia dziecka: ruchowe/manualne /śpiew/taniec itp......................
………………………………………………………………………………………………….................................................
20. W jakich sytuacjach dziecko denerwuje się, lub się boi……………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………..………………………………….
21. W jakich sytuacjach dziecko dziecko cieszy się jest radosne …………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...…
22. Orientacyjne godziny pobytu dziecka w przedszkolu od………………..…do.........……….....
23. Inne informacje dotyczące dziecka, o których Rodzice chcieliby poinformować a Państwa
zdaniem są istotne aby ułatwić adaptację i funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...………………....
………………………………………………………………………………………………………….…………………………...………………....
…........…………………………………………………………………………………………………..…………………………...……………….
………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...………………....
………………………………………………………………………………………………………….…………………………...……………….....
IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH :
1. Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość podanych danych i zobowiązuję/emy się do ich bieżącej
aktualizacji, w szczególności danych o stanie zdrowia dziecka /miejscu zamieszkania i zameldowania
2. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych _ klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” podaje się następującą, zbiorczą informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Edu Flow sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca organem prowadzącym Niepubliczne
Przedszkole Epionkowo Katowice (40-872) przy ul. Zawiszy Czarnego 7a, NIP 9542830926, nr REGON: 389942812, KRS: 0000921509,

czytelne podpisy :
Matki

……………………………………………………

Ojca

……………………………………………………

Opiekuna prawnego …………………………………………………..

