FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA IM. MARII
MONTESSORI W TORUNIU
Odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu mogą nam pomóc w przygotowaniu się do
przyjęcia Państwa dziecka do naszego przedszkola i zapewnieniu mu lepszej opieki.

Kto wchodzi w skład najbliższej rodziny:

Jakie są silne strony rodziny? Co lubicie wspólnie robić? Jak wspólnie lubicie spędzać
czas?

Jakie są obecne trudności, które dotyczą waszej rodziny lub dziecka?

Czy macie kogoś, na kogo wsparcie w trudnych sytuacjach możecie liczyć?

Jakie są silne strony dziecka i jego zdolności?

Co Państwa dziecko lubi? (jakiego rodzaju aktywności, zajęcia, jedzenie, zabawki,
osoby)

Jakie Państwa dziecko jest w domu? Jak się zachowuje, jaki ma nastrój?

Jak wygląda dobry dzień spędzony z dzieckiem?

Z czego jesteście Państwo najbardziej dumni jeśli chodzi o Państwa dziecko?

Jakie jest ulubione miejsce do zabawy Państwa dziecka?

Czy wcześniej mieliście okazję uczestniczyć w zorganizowanych formach zajęć dla
dzieci?

W jakie role Państwa dziecko lubi się wcielać podczas zabawy?

Jakie aktywności lubicie dzielić z dzieckiem?

Jak widzisz swoje dziecko w porównaniu z innymi dziećmi?

Czego boi się dziecko?

Co robi Twoje dziecko kiedy się smuci i jaka jest dla niego najlepsza forma pocieszenia?

Jakiego rodzaju dyscyplinę stosujecie w domu? Jak uczycie dziecko tego jak powinno się
zachowywać, tego czego można, a czego nie?

Czy dziecko urodziło się naturalnie, czy poprzez cesarkę? Czy było karmione mlekiem
mamy i jak długo?

Czy występują jakieś problemy medyczne u dziecka? Czy miało tego rodzaju problemy
wcześniej? Czy uległo jakimś poważnym wypadkom?

Jakie macie oczekiwania odnośnie umiejętności swojego dziecka i tego co będzie robiło
za 6 miesięcy....i za 12 miesięcy?

Jaką drogą chcą Państwo komunikować się z nauczycielem i placówką? Jaką drogą
możemy przekazywać informacje o tym co się dzieje w przedszkolu i o dziecku?
(telefonicznie, e-mailowo, poprzez Facebook, osobiście)

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Państwa dziecku i rodzinie?

(Dalsza część formularza znajduje się na następnej stronie)

1. Imię i nazwisko Dziecka:

2. Lubi być nazywane:

3. Data i miejsce urodzenia:

4. Płeć:

5. Wyznanie (deklaracja udziału Dziecka w 6. Narodowość:
zajęciach z religii)
7. Język obcy, którego uczyło się Dziecko:

8. Telefon domowy:

9. Adres zamieszkania:
ulica……………………………………………………………………..nr domu………...
miejscowość……………………………
10. Rodzic/ opiekun 1
11. Rodzic/ opiekun 2
12. Stopień pokrewieństwa z Dzieckiem:

13. Stopień pokrewieństwa z Dzieckiem:

14. Wykształcenie oraz miejsce
zatrudnienia:

15. Wykształcenie oraz miejsce
zatrudnienia:

16. Telefon do pracy:

17. Telefon do pracy:

18. Telefon komórkowy:

18. Telefon komórkowy:

20. Imiona i wiek rodzeństwa:
21. W razie nagłej potrzeby można się kontaktować (poza rodzicami) również z:
Imię i nazwisko:
nr telefonu:

22.
Osoby uprawnione do odbioru Dziecka:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Jeśli dadzą nam Państwo znać, że ktoś inny ma odebrać Państwa Dziecko z placówki,
będziemy tę osobę prosić o podanie hasła. Jeśli hasło będzie błędne, nie wydamy dziecka
z przedszkola, dopóki nie skontaktują się Państwo z nami osobiście.
Ustalamy następujące brzmienie hasła:…………………………………………………….
Zmiana hasła wymaga osobistego zgłoszenia i może zostać dokonana w każdym czasie
23. Zajęcia i opieka nad Dzieckiem od poniedziałku do piątku, w godzinach:
Zamawiam obiad dla Dziecka:
24. Czy Dziecko wymaga specjalnej diety?
TAK

NIE

Jeśli tak, proszę podać jakiej:
25. Czy Dziecko cierpi na alergię?
TAK

NIE

Jeśli tak, proszę podać na co:
26. Czy Dziecko ma jakieś specjalne potrzeby?
TAK

NIE

Jeśli tak, proszę je wymienić:
27. Prosimy o podanie jeszcze innych informacji o Dziecku, które uważają Państwo za
ważne, a które pomogą nam sprawować nad nim najlepsza opiekę:
28. Czy Dziecko ma jakieś problemy zdrowotne?
TAK

NIE

Jeśli tak, proszę podać jakie:
29. Czy Dziecko przyjmuje regularnie jakieś leki?
TAK

NIE

Jeśli tak, proszę je wymienić:
30. Proszę zaznaczyć choroby, na które Dziecko zostało zaszczepione:
Krztusiec
Świnka
Polio
Gruźlica
Błonica
Ospa
Tężec
Różyczka
Odra
Żółtaczka
Inne:
31. Zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania placówce wszelkich zmian wyżej
podanych informacji.

czytelny podpis…………………………………………………….data…………………...
(rodzic/opiekun)

32. Wyrażam zgodę na:
1) udzielenie mojemu Dziecku pierwszej pomocy przez personel placówki
2) kontakt placówki z lekarzem najbliższej przychodni w sprawach związanych z
Dzieckiem
3) udzielenie Dziecku natychmiastowej pomocy i zadbanie o jego życie – w nagłych
wypadkach
4) obserwację i diagnozę przeprowadzoną przez psychologa/ poradnię psychologicznopedagogiczną
czytelny podpis…………………………………………………….data…………………...
(rodzic/opiekun)

33. Wyrażam zgodę na wyjście Dziecka poza teren placówki oraz na jego udział w
wycieczkach organizowanych przez placówkę.
czytelny podpis…………………………………………………….data…………………...
(rodzic/opiekun)

34. Udzielam / nie udzielam zezwolenia na fotografowanie Dziecka i wykorzystanie zdjęć
do materiałów promocyjnych i dziennikarskich.
czytelny podpis…………………………………………………….data…………………...
(rodzic/opiekun)

35.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka. Podanie
danych jest dobrowolne.
czytelny podpis…………………………………………………….data…………………...
(rodzic/opiekun)

Warunkiem przyjęca Dziecka do PRZEDSZKOLA MONTESSORI
jest
uiszczenie
wpłaty
w
wysokości
jednego
czesnego,
PRZEZNACZONEGO NA ROZWÓJ PLACÓWKI.

