
KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  
do 

 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  „Szczęśliwa Trzynastka”  
w Kaliszu,  ul. Krótka 9,  tel.  62 7574804,  797 699 931 

 
Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................................................ 

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

Adres zameldowania................................................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia ..................................................................................PESEL................................................... 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu : od ........................................... do: ......................................................... 

Ilość posiłków  (standard: 3 /śniadanie, obiad, podwieczorek/).................................... od dnia...............................2023 r. 
 

I  DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna dziecka.................................................................................................. 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż dziecka)..........................................................................................……………………. 

Adres internetowy ....................................................................................tel. kontaktowy........................................ 

Miejsce pracy……………………….......................................................................................tel. …........................ 

Godziny pracy....................................stanowisko..................................................................................................... 

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

Adres zamieszkania (jeśli inny niż dziecka)............................................................................................................. 

Adres internetowy ....................................................................................tel. kontaktowy........................................ 

Miejsce pracy...........................................................................................................................tel. ……………….…… 

Godziny pracy...................................stanowisko......................................................................................................  

Rodzeństwo (imiona i rok urodzenia)………........................................................................................................... 

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

II  DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (np. przewlekłe choroby, alergie, itp.) ................... 

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

 III ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
        Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola oraz Procedur Bezpieczeństwa, 

        Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach, 

        Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 

        Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie 

          zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

        Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

        Uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

        Pisemnego zgłoszenia rezygnacji z przedszkola. 
 

IV PROPOZYCJE, SPECJALNE OCZEKIWANIA RODZICÓW:  ........................................................................ 

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

V  OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA: .............................................................................................. 

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25.08.2017r. w sprawie sposobów prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu 

nauczania (Dz. U. poz.1646) dane są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. 

Udostępnione są tylko nauczycielom przedszkola, których obowiązuje tajemnica służbowa.  

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych dziecka w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000) 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku, utworów i wytworów mojego dziecka w zakresie funkcjonowania i promocji przedszkola zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000) oraz  ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.       

z  2018r.  poz. 1191).  

Ponadto przyjmuję do wiadomości że: 

- administratorem danych jest dyrektor przedszkola 

- niniejsze dane zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizowania zadań przez przedszkole  

- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem przedszkola 

 

Kalisz, dn. .......................................... 
                                            Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym 

 

Podpis czytelny: matki ................................................. ojca: ........................................................ 

                            PESEL................................................PESEL..................................................... 
                 PROWADZĄCY  PRZEDSZKOLE 

                             DYREKTOR 

                               mgr  Magdalena  Zaborowska 



 
                    W naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę !!!                    
                         
                           Każde dziecko: 

-     jest szczęśliwe, radosne, uśmiechnięte,  
- czuje się bezpiecznie w życzliwej, przyjaznej atmosferze,  
- w zabawie uczy się akceptowanych społecznie postaw i zachowań 

oraz nabywa umiejętności i wiedzę niezbędne w dorosłym świecie, 
- rozwija swoje zainteresowania, aktywność twórczą i kreatywność,  
- odnosi sukcesy na miarę indywidualnych możliwości, 
- bezpośrednio obcuje z przyrodą, kulturą i sztuką,  
- bierze udział w projektach, akcjach i programach ogólnopolskich,  

lokalnych i przedszkolnych 
 
             Zajęcia dodatkowe w ofercie przedszkola:  
- język angielski dla każdej grupy wiekowej 3x w tygodniu,  
- rytmika 1x w tygodniu w każdej grupie wiekowej, 
- warsztaty plastyczne 1x w tygodniu w każdej grupie wiekowej,  
- warsztaty teatralne 1x w tygodniu w każdej grupie wiekowej, 
- zumba 1 x w tygodniu w grupach starszych, 
- klub Małego Szachisty dla 5 i 6 latków,  
- zajęcia z logopedą,  
- opieka psychologa, terapeuty. 

        
       Zajęcia dodatkowo płatne na życzenie rodziców: 

              -     taniec Kids Dance, 
              -     zabawy z piłką Sportomaniaki, 
              -     gimnastyka artystyczna. 

 
                  Tradycje przedszkola: 
              -     Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka połączony z „Dniem Otwartym”, 

- Święto Pieczonego Ziemniaka, 
- Kiermasz Warzyw i Owoców, 
- zabawy i wróżby andrzejkowe, 
- Imieniny Grupy, 
- rodzinna Wigilia, 
- Dzień Babci i Dziadka, 
- bal karnawałowy,  
- Walentynki, 
- konkursy wewnątrzprzedszkolne,  
- wycieczki tematyczne, 
- zabawy adaptacyjne dla nowych przedszkolaków.  
    

             Sukcesy naszych wychowanków: 
- Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków: 

wielokrotny laureat I, II oraz III miejsca, nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, nagród 
publiczności, nagród organizatora za wyjątkowe wydarzenie artystyczne, nagród za wyjątkową 
osobowość sceniczną, nagród  Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, nagród Dyrektora Teatru im. W. 
Bogusławskiego w Kaliszu  

              -    Festiwal Piosenki i Tańca Ludowego  „PYZA” - laureat I, II i III miejsca oraz wyróżnień, 
              -    konkurs recytatorski Poezja Przedszkolaka - wielokrotny laureat,        

- nagrody i wyróżnienia w konkursach piosenki dziecięcej organizowanych przez MDK i inne placówki 
oświatowe, 

- liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych organizowanych przez MDK -                
„Cztery Pory Roku”, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Galerię BWA i inne placówki, 

- dyplomy, nagrody, puchary za osiągnięcia sportowe:  
     „Bieg Ptolemeusza”:  II i III miejsce w klasyfikacji zespołowej, I miejsce w indywidualnej. 


