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

(data złożenia formularza) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do Przedszkola Niepublicznego "Jagódki" do grupy  

3 /4 /5-6* 

na rok 2017/2018 

na rok 2018/2019 

*Zaznaczyć kółkiem odpowiednią grupę wiekową. 

 

Dane dziecka 

Imię/imiona i nazwisko   

 

 

Data i miejsce urodzenia  

 

 

PESEL  

 

Adres zamieszkania 

1. Ulica, nr domu, nr 

mieszkania 

 

 

 

 

2. Kod i miejscowość  

 

3. Gmina  

 

 

Godziny pobytu dziecka w 

Przedszkolu 
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Wyżywienie 

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia przedszkolnego w zakresie: 

 ogólnego 

 indywidualnego (w tym przypadku niezbędne jest zaświadczenie od lekarza) 

 

Dane rodziców 

Imię/imiona i nazwisko ojca 

 

 

Adres zamieszkania  

(jeśli jest inny niż dziecka) 

 

 

Numer kontaktowy 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Miejsce pracy ojca 

 

Numer kontaktowy 

 

 

PESEL  

 

Imię/imiona i nazwisko matki 

 

 

Adres zamieszkania 

(jeśli jest inny niż dziecka) 

 

Numer kontaktowy 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Miejsce pracy matki 

 

Numer kontaktowy  

 

 

PESEL  
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Inne numery kontaktowe (babcia, dziadek, rodzeństwo, itp.) 

Imię i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Imię i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

 

Informacje dodatkowe (proszę wpisać TAK lub NIE) 

Alergia  

(jeśli tak, proszę napisać szczegóły) 

 

 

 

 

Czy dziecko ma stwierdzone zaburzenia 

rozwojowe, np. ADHD? 

 

Czy dziecko sygnalizuje potrzeby 

fizjologiczne? 

 

Czy dziecko choruje przewlekle?  

(jesli tak, proszę napisać szczegóły) 

 

 

 

 

Czy dziecko śpi w ciągu dnia?  

 

Uwagi: 

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

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

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

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszym formularzu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do 

przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą i ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

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

(podpis ojca)      (podpis matki) 

 

 

………………………………………….. 

Podpis Dyrektora 
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

NIEPUBLICZNEGO "JAGÓDKI" 

 

Do odbioru mojego dziecka ................................................................. upoważniam  
                                                            (imię i nazwisko dziecka) 
  

następujące osoby:           

Imię i nazwisko 
oraz stopień 
pokrewieństwa 

Numer dowodu 
osobistego 

Adres 
zamieszkania 

Numer 
kontaktowy 

    

    

    

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od 
momentu jego odbioru przez powyżej upoważnioną przez nas osobę.   

 

 

............................................................             ............................................................... 
(podpis ojca)          (podpis matki) 

 

 

 

…………………………………….. 
Podpis Dyrektora 
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WYPRAWKA 
 

Rodzice dzieci zapisanych do Przedszkola proszeni są o skompletowanie wyprawki. W 

jej skład wchodzą: 

 

ARTYKUŁY PAPIERNICZE 
BLOK RYSUNKOWY A4 kolorowy 1 SZT 
BLOK TECHNICZNY A4 kolorowy 1 SZT 

FARBY PLAKATOWE + PĘDZELEK 1 ZESTAW 

PLASTELINA 1 OPAKOWANIE 

BIBUŁA 5 KOLORÓW 

ARTYKUŁY HIGIENICZNE 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW (podpisana) 1 SZT 

RĘCZNIK (podpisany) 1 SZT 

CHUSTECZKI NAWILŻONE (jeśli dziecko 
używa) 

1 OPAKOWANIE 

POZOSTAŁE 
KAPCIE NA ZMIANĘ  1 PARA 

UBRANIE NA ZMIANĘ 
 bielizna 
 bluzeczka 
 spodnie 

1 ZESTAW 

PIŻAMKA (dzieci leżakujące) 1 SZT 

POŚCIEL (dzieci leżakujące) 1 ZESTAW 

CHUSTA LUB CZAPKA Z DASZKIEM (na 
cieplejsze dni) 

1 SZT 

 

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy osobistych dziecka. 
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DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA KATECHEZĘ 

 

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka ___________________________________________ w 

bezpłatnych zajęciach z religii wyznania katolickiego w Przedszkolu Niepublicznym 

„Jagódki” w Zambrowie. 

 

………………………………………………………………… 

data i podpis rodzica 

 

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA DODATKOWE 

 

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka ___________________________________________________ w  

dodatkowo płatnych zajęciach: 

 umuzykalniających (pianino) od 4.r.ż.– 25 zł/ m-c 

 logopedycznych – 35 zł/ 45 min 

 robotyka i mechatronika od 4.r.ż. – 10 zł / 45 min. 

 

 

………………………………………. 

data i podpis rodzica 
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1. Przy składaniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę rekrutacyjną w 

wysokości 150 zł.  

2. Wyprawkę należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. 

3. Pierwsze czesne należy uregulować przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola 

lub tego samego dnia w gotówce lub na konto bankowe: 

Przedszkole Niepubliczne „Jagódki” Anna Śledziewska 

ul. Ostrowska 13c 

18-300 Zambrów 

21 1020 1332 0000 1802 0956 5468 

4. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 

Dyrektor 

Pani Anna Śledziewska – 506 129 083 

jagodki.zambrow@gmail.com  

 

mailto:jagodki.zambrow@gmail.com

