PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „MAŁGOSIA” 1
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

КАРТА ЗАПІСУ ДИТИНА В ДИТЯЧИЙ
САДОК
ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych

www.przedszkole-malgosia.pl

tel. 74 646 70 40

kom. +48 795 700 762
e-mail: przedszkole.malgosia@gmail.com

Зараховуюся в непублічний дитячий садок «МАЛГОСІЯ» з інтеграційним
відділом
Дочірній ____
(ім'я дитини)

Народився на ___
(дата народження)

(місце народження)

Дитячий номер PESEL
з їжею / без дошки з дня
Розрахунковий час прибуття дитини
Розрахунковий час підбирання дитини




________________________
________________________

Дитячий садок працює з 6:00 до 17:00 цілий рік (крім святкових і святкових днів)

Відомості про адресу дитини
ul. ___________________________________________ Місто ____
Поштовий індекс

Зареєстрована адреса дитини (якщо вона відрізняється від місця проживання)
ul. ____________________________________________ Місцевості __________________________
Поштовий індекс
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Дані батьків (законних опікунів) дитини

Мати _______________________________________________________________
(ім'я та прізвище)

Серія і дау. Особовий

Номер песеля

ul. ________________________ ____________________________
( адреса проживання – вулиця – смт )

Поштовий індекс

e-mail: ________________________________ номер телефону ___
Робоче місце: ___________________________________________________________
(назва робочого місця)

_____________________________ ____________________ __________________
(позиція)

(робота від – до)

(тел. на роботі)

Батько _______________________________________________________________
(imię i nazwisko)

Seria i nr dow. osobistego

Номер песеля

ul. ________________________ ____________________________
(адреса проживання – вул. – смт. )

Поштовий індекс

e-mail: ________________________________ numer telefonu _____________________
Робоче місце:___________________________________________________________
(nazwa zakładu pracy)

_____________________________ ____________________ __________________
(stanowisko)

(praca w godz. od – do)

(телефон на роботі)
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИТИНУ
(додаткова інформація дозволить нам краще пізнати дитину і може мати важливе
значення в догляді та роботі з дитиною)

a) TAK

1. Дитина має повідомлення про інвалідність

b) НІ

(коло відповідного кола)

Якщо - будь ласка

, прикріпіть до дитячого садка документацію.
a) TAK

2. Дитина має довідку про необхідність спеціальної освіти

b) НІ

(коло відповідного кола)

Якщо - будь ласка

, прикріпіть до дитячого садка документацію.

3. У дитини є Думка про ранню підтримку розвитку дитини

a) TAK

b) HI

(коло відповідного кола)

Якщо - будь ласка

, прикріпіть до дитячого садка документацію.

4. Брати і сестри дошкільнят (вік)

__________________________________________________________________________
5. Як дитина любить називатися ?

☺

____________________________________________
6. Чи є у дитини свої інтереси?

a) TAK

b) НІ

(коло відповідного кола)

Якщо - будь ласка, вкажіть, які:

☺
☺
☺
☺

любить малювати,
любить прилипати з
любить співати пісні,
любить грати в театр,

☺
☺
☺
☺

☺любить дивитися казки, книги (що __________
☺любить грати з (що) _________

любить малювати,
пластиліну, любить різати,
любить танцювати,
любить грати на комп'ютері,

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „MAŁGOSIA” 4
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

☺ Інше, що?
________________________________________________________________
7. Яка улюблена іграшка у дитини? _________________________________________
8. Що дитина любить їсти найкраще? _______________________________________
9.

Що дитина точно не любить їсти ? ________________________________________

10. Czy dziecko ma alergie, w tym alergie pokarmowe, uczulenia ? a) Так б) Ні в) Я НЕ НАЮ
Чи є у дитини алергія, в тому числі харчова алергія, cенсибілізація

Jeżeli

(коло відповідного кола)

- proszę podać jakie- Якщо - будь ласка, вкажіть, що:

___________________________________________________________________________
Na co dziecko jest uczulone , Якщо - будь ласка, вкажіть, що?
____________________________________________________________________________________________________________

W razie wystąpienia danego uczulenia, w jaki sposób należy dziecku pomóc, Якщо виникає алергія,
як допомогти дитині? ______________________________________________________________
(jakie są zalecenia dla wychowawcy, Які рекомендації для вихователя)
__________________________________________________
11. Czy dziecko choruje przewlekle, Дитина хронічно хвора ?
a) TAK

b) HI

(коло відповідного кола)

Jeżeli

to na co, Якщо TAK це для чого:

_______________________________________________________________________________

12. Czy dziecko jest pod opieką jakiegoś specjalisty, Дитина знаходиться під опікою будь-якого
фахівця ?
☺ psychologa, психологія, ☺ pedagoga ,Педагог ☺ logopedy, Педагог
☺ lekarza specjalisty , лікар-спеціаліст
☺ innego лікар-спеціаліст

________________________________________________________________
13. Czego dziecko zdecydowanie nie lubi robić, Що дитина точно не любить робити?

___________________________________________________________________________
14. Jak dziecko radzi sobie w sytuacjach stresowych, Як дитина справляється зі стресовими
ситуаціями ?

___________________________________________________________________________
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15. Jak dziecko radzi sobie z rówieśnikami w grupie , Як дитина справляється з однолітками в групі?
☺ przewodzi w grupie, очолює групу
☺ jest bezkonfliktowe, є безконфліктним
☺ bawi się z rówieśnikami, грає з однолітками
☺ na wyraźne zaproszenie przyłącza się do grupy, за явним запрошенням приєднується до групи
☺ preferuje tylko swoje towarzystwo, Віддає перевагу тільки своїй компанії,
☺ sprzeciwia się zabawie z innymi, Проти того, щоб грати з іншими
☺ reaguje agresywnie ( popycha, bije, wyrywa zabawki, krzyczy, kopie, pluje itp.)
реагує агресивно (штовхає, б'є, зриває іграшки, кричить, б'є ногами, косами і т.д.)

☺ przyjmuje postawę uległą, приймає покірне ставлення
☺ jest nieśmiałe, stoi z boku, сором'язливий, стоїть осторонь
16. W jakim stopniu dziecko jest samodzielne Наскільки дитина незалежна , ?
a) działa samodzielnie, bawi się, sprząta zabawki, працює самостійно, грає, чистить іграшки
b) samodzielnie je posiłki,Їжте їжу самостійноi,
c) korzysta z toalety, Користується туалетом
d) potrafi umyć ręce, Можна мити руки
e) płacze, kiedy napotyka trudności, Плаче, коли стикається з труднощами
f) sygnalizuje osobie dorosłej problem, сигналізує про проблему дорослій людині
g) działania dziecka muszą być ciągle wspierane , Діяльність дитини повинна постійно
підтримуватися

h) jest całkowicie zależne od osoby dorosłej, повністю залежить від дорослої людини
17. W jaki sposób dziecko komunikuje się z otoczeniem , Як дитина спілкується з навколишнім
середовищем ?
a) jasno i wyraźnie mówi o swoich potrzebach, чітко і чітко говорить про свої потреби
b) formułuje proste, jasne zdania, формулює прості, зрозумілі речення
c) wstydzi się odezwać do osób dorosłych, Соромно говорити з дорослими
d) ma problemy z mową, Соромно говорити з дорослими
e) z trudnością słucha i reaguje, з труднощами слухання і реакції
f) odzywa się tylko wtedy, gdy jest pytane, Говорить тільки тоді, коли його запитують
g) reaguje krzykiem, gestem lub mimiką, відповідає криками, жестами або мімікою
18. Jakie nagrody stosuje się w domu wobec dziecka , Які штрафи застосовуються до дитини вдома?
____________________________________________________________________________________________________________

19. Jakie kary stosuje się w domu wobec dziecka , Які штрафи застосовуються до дитини вдома?
____________________________________________________________________________________________________________
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20. Jakie są Państwa oczekiwania wobec nauczyciela , Які ваші очікування від вчителя ?
_______________________________________________________________________________
21. Jakie zachowania dziecka lub sytuacje wymagają, zdaniem Państwa, pilnego kontaktu
telefonicznego z rodzicem (opiekunem prawnym), (osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) ?
Яка поведінка або ситуації дитини вимагають термінового контакту на вашу думку телефон з
одним із батьків (законним опікуном) (особами, уповноваженими забрати дитину)

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
22. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola lub żłobka – gdzie i jak długo, Дитина вже
відвідувала дитячий садок або ясла – де і як довго ?

_______________________________________________________________
23. Czy dziecko ma potrzebę odpoczynku (leżakowania),
Чи є у дитини потреба в відпочинку (старіння

a) TAK

b) HI

(коло відповідного кола)
1. Заявляю, що даю згоду на збір та обробку персональних даних Дитячим садком
Непублічна "MAŁGOSIA" з інтеграційним відділенням у Валбжиху, вул. дочірні дані,
батьки, законні опікуни та особи, уповноважені привозити та збирати включені діти
в «ДИТЯЧІЙ АНКЕТІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДКА », в розділі «ДОШКІЛЬНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ» відповідно до Закону від 29 серпня 1997 року про захист
персональних даних (Журнал законів 2002 року, No 101, пункт 101, пункт 101, пункт 101).
926 зі змінами). і що представлена інформація є фактично точною для цілей, необхідних
для організація роботи та функціонування Дитячого садка відповідно до Закону про
захист персональних даних.
2. Я даю згоду на розміщення та публікацію зображення, записів моєї дитини та її опікунів,
фотографій (без надання персональних даних) з життя дитячого садка на сайтах і в
ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ для рекламних та маркетингових цілей непублічного
дитячого садка «МАЛГОСІЯ»
3. Адміністратор персональних даних GDPR дітей, їх батьків, опікунів, вчителів,
співробітників
Дитячий садок – це – Недержавний дитячий садок "MAŁGOSIA"
з інтеграційним відділенням у м. Валбжих, вул.
4. Я заявляю, що прочитав Положення та положення статусу, що діють в
Непублічний дитячий садок "МАЛГОСІЯ" у Валбжиху за адресою вулиця Каштеланська,
3, і я зобов'язуюсь дотримуватися їх положень.
5. Подача картки ДИТИНИ ZAPIS в дитячий садок в штаб-квартирі дитячого садка, і до речі
електронний вважається обов'язковим для взаємних подарунків від обох сторін укладення
договору про надання медичних та освітніх послуг у Непублічних дитячих садках
«МАЛГОСІЯ» з філією Інтеграція на час перебування дитини в дитячому садку.
При відсутності вакансій дитяча картка буде зареєстрована в резервному списку, чекаючи дітей.
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Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w
przedszkolu, bez wezwania i upominania - płatnych z góry do 10 - go każdego miesiąca
- opłaty dokonujemy na podany do wpłat rachunek konta bankowego,
- w wyjątkowych sytuacjach opłaty dokonujemy w siedzibie Przedszkola.
- nieobecności dziecka w przedszkolu odliczane są w następnym miesiącu rozliczeniowym
- obowiązujące załączniki wydane do karty dziecka, są integralną częścią KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Зобов'язуюсь регулярно і своєчасно сплачувати плату, пов'язану з перебуванням дитини в
дитячому садку, без дзвінка і застереження - виплачується заздалегідь по 10 - йти кожен місяць оплата здійснюється на банківський рахунок, передбачений для платежів, - у виняткових ситуаціях
оплата здійснюється в штаб-квартирі Дитячого садка. - відсутність дитини в дитячому садку
відраховуються в наступному розрахунковому місяці - обов'язкові вкладення, видані на картку
дитини, є невід'ємною частиною ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ДИТИНИ В ДИТЯЧИЙ САДОК

Oświadczam że zapoznaliśmy się z warunkami i opłatami obowiązującymi w przedszkolu,
dane zawarte w niniejszej karcie podane rzetelnie i zgodne z prawdą.

Strona 1 do 5 – dane dziecka, rodziców (opiekunów prawnych), strona 6 zgody i oświadczenia.

Заявляю, що ми ознайомилися з умовами і зборами, що застосовуються в дитячому садку, дані,
що містяться в цій fiche наведені справедливо і правдиво. Сторінка з 1 по 5 – дані дитини, батьків
(законних опікунів), сторінка 6 згоди та заяви.

____________________________
(підпис батьків або законних опікунів)

