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(irnię i nazwisko dziecka)

Data i nriejsce urodzenia dziecka
Nltlr, er

PESEL clzięcka

lnriorra i adres zamieszkania rodziców

Adres zanreldowarria dziecka
Aclres zanrieszkania dziecka
Rodzetistrvo
Zawocl i rnicjsce pracy cljca
l"el.

do pracy

tel. komórkowy o.jca

.

Zalvocl i llrieisce pracy rnatki
tęl. do pracy

hny

.

tel. korrrórkowy nratki

telefon kontaktowy (do kogo)

Tenrrin od którego dziccko rniałoby uczęszczać do przcdszkola . .

,

INFORMACJII, o DZIE,CKU

Proszę zaznaczyć te informacje, które najlepiej charakteryzują Panstwa dziecko

SAMODZmLNOŚC
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potrafi samo się ubierać
ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych
w)Ąnaga ponrocy przy ubieraniu
parrrięta o potrzebaclr fizjologiczuyclr i radzi sobie sanro
zglasza slvoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z toalety
pilrrować, ponieważ zapontina o zgłaszaliu swoiclr potrzeb fizjologicznyclr

1,1 trzebaie
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nie lubi jeśc,jest ,,rriejadkięm"
clziecko rrra specjalrre potrzeby związane z żywienienr (;akie?) jeśó ,

sanro raclzi sobie zjedzenięnr

trzebł je karrnić
praĘczrrie je wszystko, nie ma specjalrrych rrpodobair
r,vielc potraw, ale nie lubi i nie clrce jeśc

1_1 jest alergikienr uczulonylll na

.

SPANIIł

t]
tJ

jcst przyzwyczajone do spania po obiedzie
nic sypia po obieclzie

ZAINTERISOWANIA, ULUBlONE ZABAWY
l_] lubibawiósię...,.

l]

bardzo irrteresuje się .

.

.
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INNII INFORMACJB O DZIECI(U

Pl,osiltry o pzekazanic tych in[ilrmaoji o dziccku, które uznacie

Pństwo

zrr rvażne

w5,rno,n, zgodę na przctwaźanie moich danych osobo\łTch zgodnie z pfzepisflmi ustarvy z dnla 29 sicrpnia
1997 roku o ocltronie clalryclr osoborvyclt (Dz. U. z 799'1 r.; m l33, poz. 883 z 1lóźniejszyttri znrirulzrrrri)
tv rarllitclt pracy naszego ptzcclszkola.

Norłl,Sącz, tlttia

'.

podpis roclzica

ZOBOWIĄZANIA RODZrCÓW

I{oclzicc po zapisarlitr dziccka do przedszkola zoborviązują się 1lo:
- poznania i przcstrzegattia postanowień Statutu Przedszkola;
- przestrzegattia postanowioń umowy;
- podarvrrnia do wia-don'ości przedszkola iakichkolwiek znrian w podanyclr wyżej inforrnacjłclr;
- l,eguInrllego uiszczattia oplat za"przedszkolc w wyzllaczonym ternrinic,
- por,viaclonlienia dyrel<tora o rezygnacji z prz'odszkola z nricsięcznynr lvypowiedzenicnr zc skrrtkir;rn
na koniec nricsiąoa;

-

przyprowaclzania

-

rtczeshriczetria

i

odbicrarria dziecka

z

zebraniaclr rodzicolv

i

tltlowttżItioną przez rodziców;
pedagogiczrrą;

w

przedszkola osobiściclub przez osobe doroslł
rvspoldzialaniu

rv

wychorvaIriu clziecka

z

l<adri1

- przyprowadzania do przedszkola tylko całkowicie zdrowego dziecka;

- potviaclonrienia pcrsortclu przedszkola o chorobie dziecka, a po jej przebyciu przedstarvicrria
zaśr,viadczcnia lekłrskiego o starric zdror,via dziecka i nrozlirł,ościjcgo uczęszczania do przedszkola.
Ośwjaclczfllny, ze zapoztlaliśmy się z powinllościatni Rodziców i akceptujemy je
w caloŚci, a polladto w}Ą,azamy zgodę na uclzielerlie dziecku pornocy w sytuacjach
Zagrozellia zclrowia lub zycia.
Norvy Sącz, clrriit
podpis rodz.ica

OSOBY UPOWAZMONE DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:
Lp.

.lnrię i nnzwisko osoby upoważnionej

Serin i numer dowodu osobistcgtl
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podpis natki

podpis

o.jca

