
 

Karta zgłoszenia dziecka 

do Niepublicznego Przedszkola Frajda 

na rok szkolny 2021/2022  
 

Dane osobowe i adres zamieszkania dziecka: 

Imiona .......................................... 

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

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

Data urodzenia ............................ 

Miejscowość ................................ 

Adres zamieszkania 

Ulica ........................................... 

Numer domu .............................. 

Kod ............................................ 

Miejscowość ............................... 

Przewidywane godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od................do................... 

Nazwa i adres obwodowej szkoły podstawowej  

(wg zameldowania):……………………………………………………………………… 

Czy dziecko uczęszczało już do innej placówki? 

(żłobek, przedszkole)…………………………………………………………………….. 

 

 
Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki ................................................. 

Telefon kontaktowy .................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................. 

Zakład pracy ....................................................................... 

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna .................................................... 

Telefon kontaktowy .................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................. 

Zakład pracy ....................................................................... 

 
 



 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (opinie WWR, orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, choroby przewlekłe, 

wady rozwojowe, rehabilitacje, które dziecko przeszło, alergie oraz inne informacje o 

dziecku, które uznacie Państwo za ważne) 

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

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

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

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

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

 

Rodzeństwo (proszę podać imiona i rok urodzenia oraz nazwę szkoły lub żłobka – jeśli uczęszcza): 
.......................................................................................................................................................

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

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

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Administratorem 

danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest Niepubliczne Przedszkole Frajda w Świdnicy. 

Ujawnione dane przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do placówki oraz realizacji obowiązku 

edukacyjno-opiekuńczego względem wychowanka placówki oświatowej prowadzonej przez Fundację Przyjaciół 

Przedszkolaka AGUGU w Świdnicy. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych zgodnie 

z Ustawą Prawo Oświatowe. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji świadczeń edukacyjno-opiekuńczych.                                                                                          

 

 

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

(data, miejscowość)                                                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z zajęć i imprez na stronie internetowej 

placówki. 

 

 

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

(data, miejscowość)                                                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 



 

Informacje o dziecku: 

 

Posiłki 

Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko:  

 

• Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań.  

• Jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i nie chce jeść, wśród nich:  

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

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

• Jest niejadkiem.  

• Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem. Jakie?  

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

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

• Jest alergikiem uczulonym na:  

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

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

Samodzielność 

Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko: 

 

• Potrafi samo się ubrać.  

• Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych.  

• Wymaga pomocy przy ubieraniu.  

• Samo radzi sobie z jedzeniem.  

• Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu.  

• Trzeba je karmić.  

• Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo.  

• Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety.  

• Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych.  

• Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka:  

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

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

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

Pozostałe informacje o dziecku: 

Moje dziecko lubi bawić się w: 

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

 

Ulubione zabawki mojego dziecka to: 

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

 

Ulubiony rodzaj książek mojego dziecka to: 

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

 

Moje dziecko ma szczególne zaciekawienia, zainteresowania, są nimi: 

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



 

Proszę napisać o swoich oczekiwaniach wobec nauczycieli:  

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

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

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

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

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

 

Oświadczenie dotyczące warunków odbierania dziecka z przedszkola 

Do odbioru z placówki dziecka upoważniam następujące osoby pełnoletnie: 

1. ....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) (data urodzenia) (nr telefonu) 

2. ....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) (data urodzenia) (nr telefonu) 

3. ....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) (data urodzenia) (nr telefonu) 

4. ....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) (data urodzenia) (nr telefonu) 

 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

  

Oświadczenie 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przeze mnie osoby. 

W sytuacji jakichkolwiek zmian (zmiana osoby upoważnionej do obioru, zmiana danych 

osoby upoważnionej do odbioru itp.) zobowiązuję się poinformować o nich nauczyciela 

prowadzącego. 

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

(podpis rodzica) 

 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest Niepubliczne Przedszkole 

Frajda w Świdnicy. Ujawnione dane przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu realizacji obowiązku opiekuńczego względem 

wychowanka placówki oświatowej prowadzonej przez Fundację Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU w Świdnicy. 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ww. Ustawy. Przysługuje Państwu 

prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.        

 

 …………………………………… 
 (podpis osoby składającej oświadczenie) 



 

Zasady odbioru i przyprowadzania dzieci do przedszkola 

Obowiązujące w roku szkolnym 2021/22: 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00 

2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 9.30, a odbieramy od 12.30 do 17.00 

najpóźniej. 

3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z 

dyrektorem placówki bądź bezpośrednio z nauczycielami grup. 

4. Po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni bądź osoby przez 

nich upoważnione przekazują dzieci pod opiekę nauczycielowi – wychowawcy grupy.  

5. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe. 

6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki wychowawca zawiadamia 

telefonicznie rodziców dziecka i wówczas są oni zobowiązani do jego niezwłocznego 

odebrania z placówki. 

7. W przypadku zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa karetkę pogotowia, 

przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi. Równocześnie informuje rodziców o 

zaistniałej sytuacji. Wychowawca przebywa wraz z dzieckiem do przybycia rodziców 

dziecka. 

8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą: 

 rodzice lub uprawnieni opiekunowie, 

 inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez 

rodziców/opiekunów, 

9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane. 

10. Upoważnienia telefoniczne nie obowiązują. 

11. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia placówki o powodzie dłuższej  nieobecności 

dziecka. 

 

 

 

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

      (data, miejscowość)                                                                                                                                                             (podpis rodzica) 

 

 


