KARTA DEKLARACYJNA
Deklarujemy chęć zapisania naszego dziecka do przedszkola ……………………………………
na rok szkolny………………..….
Prosimy o kontakt z nami w momencie kiedy Przedszkole rozpocznie zapisy w celu podpisania
umowy.
I. Dane dziecka
Imię i Nazwisko dziecka

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Data imienin

Adres zameldowania (ulica,
numer domu/mieszkania
kod, miejscowość/gmina)

Adres zamieszkania (ulica,
numer domu/mieszkania,
kod, miejscowość/gmina)

II. Dane rodziców/opiekunów
Imię i nazwisko mamy

Imię i nazwisko taty

Miejsce pracy/zawód

Miejsce pracy/ zawód

Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania

Numer telefonu
kontaktowego

Numer telefonu
kontaktowego

Adres mail do
korespondencji

Adres mail do
korespondencji

III. Informacje o dziecku
Posiada orzeczenie
lekarskie, logopedyczne,
psychologiczne, inne

Nosi okulary, wkładki
korekcyjne do butów, inne

Jest uczulony na:

Miewa objawy alergiczne w
postaci:

Szczególne zalecenia
dotyczące diety

Komunikuje się z
otoczeniem:
( werbalnie, niewerbalnie)

Zachowania, fobie, leki na
które naleŜy zwrócić uwagę,
inne

Zaobserwowane szczególne
uzdolnienia u dziecka

Przebyte choroby dziecięce:
ospa, róŜyczka, świnka, odra
itd.

Przebyte inne choroby, stała
choroba

(słuch, pamięć itd.)

Dziecko uŜywa smoczka:

Śpi w ciągu dnia

( do jedzenia , jako środek wyciszający)

(właściwą odpowiedź zakreśl)

Samodzielnie załatwia potrzeby
fizjologiczne/sygnalizuje/
potrzebuje pomocy

Samodzielnie spoŜywa
posiłki/ potrzebuje pomocy

Sprawnie się porusza ( np. po
schodach)

Potrafi myć ręce/zęby
(właściwą odpowiedź zakreśl)

TAK / NIE

TAK / NIE

Istotne informacje o dziecku
( wcześniactwo , niska waga
urodzeniowa)

Wyznanie:
Informujemy, iŜ nasze przedszkole jest placówką świecką . Jednak zgodnie z zapisami w statucie, nasza ,,Akademia’’ kultywuje tradycje związane z religią
katolicką.
Podczas licznych wycieczek odwiedzamy równieŜ miejsca związane z kultem tej religii. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę, jeśli Państwa wyznanie jest inne niŜ
katolickie. Prosimy równieŜ Rodziców innych wyznań o sporządzenie oświadczenia, Ŝe wyraŜają Państwo zgodę na uczestnictwo dzieci w zajęciach
kultywujących tradycje katolickie oraz odwiedzanie miejsc kultu tej religii. Wymagane jest, by w.w. oświadczenie podpisane było przez obojga rodziców.

Dziecko lubi być nazywane:

Ulubione
dziecka:

zabawy/

zabawki

Jest szczęśliwy gdy…

Denerwuje się gdy…

Martwi się gdy…

Oczekuje czułości w chwili/
momencie:

Nie lubi gdy…

Ulubiony bohater bajek to …

Kartę wypełniona dnia
Podpis mamy
(prawnego opiekuna)

Podpis taty
(prawnego opiekuna)

Podpis Wychowawczyni

Podpis Dyrektora

PYTANIA DO RODZICÓW:
Działania przedszkola moŜemy wspomóc poprzez: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

