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e-mail;przedszkolegoleniow@gmial.com 

strona internetowa: www.wesolesmyki.pl 

tel. 511-500-398 

adres: Ul. Wojska Polskiego 10a Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 11 Goleniów 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

„WESOŁE SMYKI” 

W GOLENIOWIE 

 

 

 

Proszę o przyjęcie........................................................................................................... .............. 

                                                        (imię i nazwisko dziecka) 

 

ur.......................................................w................................................................... ...................... 
      (data urodzenia dziecka)                                                       (miejsce urodzenia dziecka) 
 

zamieszkałego............................................................................................................................... 
                        (dokładny adres zamieszkania-miejscowość ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy) 
....................................................................................................................................................... 

 

numer PESEL dziecka.................................................................................................................. 
                     

 

do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Smyki” w Goleniowie od dnia …………………. roku 

 

 od godz....................do godz.................(orientacyjne godziny pobytu dziecka w przedszkolu) 

 

 

 
               

Jeżeli dziecko posiada inny adres zameldowania niż zamieszkania, proszę o wpisanie: 
 

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

 

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

 

 

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

                     (dokładny adres zameldowania-miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy) 
 

       

 

 

 

 

http://www.wesolesmyki.pl/
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INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA  

 

          Matka/opiekunka prawna                                                   Ojciec/Opiekun prawny 

 

imię i nazwisko    ....................................................        ............................................................. 

  

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

 

Pesel                     ...................................................         ....................................... ...................... 

 

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

 

cd……...            ……….………………………….          ………………………………………                                

 

telefon               .....................................................          ……………………………………….. 

 

adres e-mail     .....................................................          ……………………………………….. 

 

adres zakładu pracy………………………………        ……………………………………….. 

 

telefon zakładu pracy…………………………......        ……………………………………….. 

 

 

 

 
                                                    DODATKOWE IINFORMACJE O DZIECKU  
 
Przewlekłe choroby, problemy rozwojowe, alergia (konkretnie na co jest uczulone-szczególnie proszę napisać  

 

czego nie wolno dziecku jeść), inne........................................................................................................................... 

 

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

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

 

Przebyte choroby zakaźne…………………………………………………………………………………………... 

 

Czy dziecko posiada Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego(jeśli tak proszę podać numer orzeczenia i 

przez kogo zostało 

wystawione)………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Niepokojące sygnały dot. zachowania dziecka (nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, apatia, lęki, 

zachowania nieadekwatne do sytuacji, itd.) 

   

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

 

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

 

W jakim stopniu dziecko jest samodzielne? Proszę wymienić umiejętności dziecka  dotyczące samoobsługi: 

jedzenia, korzystania z toalety, ubierania się, itd. 

 

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

 

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

 

 

Czy dziecko ma określone obowiązki w domu( adekwatne do wieku)? Jeśli tak- proszę wymienić jakie? 

 

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

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

Jakie  ( czy w ogóle?)stosujecie Państwo kary czy nagrody wobec dziecka, czy są jasno określone zasady 

dotyczące otrzymania w/w 

 

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

 

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

 

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

 

Proszę wymienić ulubione czynności dziecka, zainteresowania …………………………………………………. 
 

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

 

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

 

Czy dziecko posiada rodzeństwo?  

 

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

 

Czy dziecko chodziło wcześniej do żłobka/ przedszkola? tak/nie* 

 

Jakie mają Państwo sposoby na uspokojenie dziecka w sytuacji stresowej? 

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

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

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

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

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

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

 

Jak najczęściej zwracają się Państwo do dziecka? Po imieniu/zdrobniale jeśli tak to jak?.................................... 
 

 

Rodzina pełna /niepełna* 
 

niepotrzebne skreślić* 
 

 Proszę o wypełnienie poniższych punktów (niepotrzebne skreślić*) 

 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach 

(w tym autokarowych) poza terenem przedszkola. 

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka i 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „ Wesołe 

Smyki” w Goleniowie, w serwisie społecznościowym Facebook, wystawach 

przedszkolnych,  lokalnych czasopismach, itp. 

3. Czy dziecko będzie leżakowało? tak/nie* 

4. Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną? tak/nie* 

5. Czy wyrażają Państwo zgodę na okresowe przeglądy z zakresu higieny?tak/nie* 

6. Czy dziecko było poddawane szczepieniom obowiązkowym? Tak/nie* 
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7. Czy dziecko było dodatkowo szczepione ? Tak/nie na jakie 

choroby?............................................................................................................................

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

 

 

 
 

Proszę o odpowiedź na pytanie:  

          Czy dziecko będzie brało udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych w przedszkolu ?  
(j. angielski-5x w tyg.,glottodydaktyka-1x w tyg., tańce 1x w tyg. przedszkoliada 1x w tyg. ) 

 Jakie są Państwa oczekiwania  względem przedszkola? Czy mają Państwo propozycję zajęć, które 

chcielibyście aby odbywały się w przedszkolu? 
.................................................................................................................................................................... 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 
Czy chcieliby i dysponują Państwo czasem aby uczestniczyć w życiu przedszkola (brać udział w 

organizacji imprez, wycieczek, przedstawień) tak/nie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE 

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

Oświadczam, iż oprócz rodziców/prawnych opiekunów dziecka, mogą przyprowadzać 

je i odbierać z przedszkola (zapewniając mu bezpieczeństwo) niżej wymienione pełnoletnie 

osoby. 

 

........................................................................................................................................... 
imię i nazwisko                                  nr dow. osobistego                                 pokrewieństwo 
........................................................................................................................................... 
imię i nazwisko                                  nr dow. osobistego                                 pokrewieństwo 
........................................................................................................................................... 

              imię i nazwisko                                  nr dow. osobistego                                 pokrewieństwo 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność 

prawną i osobistą za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania 

go z przedszkola. 

 

 

 

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

                                                      czytelny podpis rodzica(ów)/prawnych opiekunów 
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                     OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

  Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych w celu przetwarzania 

ich wyłącznie na potrzeby działalności statutowej Przedszkola (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018, Dz.U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie przyjmuje do 

wiadomości fakt, że administratorem danych moich i mojego dziecka jest Joanna Furdyna 

jako dyrektor i organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Smyki” w Goleniowie.  

                                                                            

Goleniów, dnia……………………. 

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

                                                                                 podpis rodzica(ów)/ prawnych opiekunów 

 

 

 

Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

regulaminu funkcjonowania przedszkola. 

 

Data.....................  

Podpis rodziców \ opiekunów................................................... 

 

 

 

 

 

                                                                         

 


