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UWAGA! 

Koniecznie warto się zapoznać z ofertą naszych zajęć dodatkowych. Należy zaznaczyć że umożliwiamy 

naukę języka angielskiego dzieciom już od najmłodszej grupy wiekowej. Zajęciami na które dzieci zawsze 
czekają jest dogoterapia, hipoterapia, ZUMBA oraz „Z Karolkiem przez świat”. Ten projekt cieszy się 
największym powodzeniem. 
 
Zawsze ogromną życzliwością i opieką otaczamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Są objęte pełną opieką rehabilitacyjną, zgodnie z zaleceniami. Naszym atutem jest to że dzieci 
są włączone do grup i rozwijają się wśród swoich rówieśników, przez co uczą się wzajemnych relacji, 
niejednokrotnie korzystają z rówieśniczych wzorców. Pozostałe dzieci bardziej otwierają się na wrażliwość 
wobec nich. W konsekwencji dzieci z różnymi trudnościami po zakończeniu edukacji przedszkolnej są dobrze 
wyprowadzone i społecznie tak rozwinięte że z powodzeniem radzą sobie w szkole. Od roku szkolnego 
2019/2020 nowe terapie! 
  

Od roku szkolnego 2019/2020 
nowa bogatsza oferta zajęć dydaktycznych 

(nowe sale – nowe możliwości, nowy plac zabaw-nowa oferta zajęć sezonowych na 
świeżym powietrzu w ogródku edukacyjnym) 

bliższe informacje już w maju na stronie internetowej i na facebooku! 
 
 

http://www.przedszkolekarolek.org/


 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
 

Proszę o przyjęcia dziecka : ...................................................................................................................... 
     (imię i nazwisko dziecka) 
 
 
urodzonego dnia ...................................... w .................................PESEL ........................................................... 

I. Adres zamieszkania dziecka : 

…............................................................................................................................................................ 

….......................................................................................................... gmina: …................................... 

Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeżeli inny niż w/w adres zamieszkania): 

…............................................................................................................................................................. 

…....................................................................................................... gmina: …...................................... 

II. Dane Rodziców/ Opiekunów dziecka 

1. 
 
Imię ...........................................................................Nazwisko ......................................................................... 

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

Numer dowodu osobistego ................................................... Miejsce pracy …................................................. 

Telefon kontaktowy: …..................................................... adres e-mail: …........................................................ 

 

2. 
Imię ...........................................................................Nazwisko ......................................................................... 

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

Numer dowodu osobistego ................................................... Miejsce pracy …................................................. 

Telefon kontaktowy: …..................................................... adres e-mail: …........................................................ 

 

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w 
przedszkolu (specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia dziecka, w tym opieka specjalistyczna 
itp.) 

…...................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................... 
  

IV. Szczególne zainteresowania i uzdolnienia 
dziecka …................................................................................................................................................
.........….................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



V. Zobowiązania – oświadczenia rodziców/opiekunów: 
1. Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania należnej opłaty z tytułu usług świadczonych przez 
przedszkole, zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie, dokładnie sprecyzowanymi w 
umowie. 
 
                   ….......................................................... 
          data i podpis rodziców/opiekunów 
 
 
2. Oświadczmy, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączymy pisemne upoważnienie dla 
osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko po zajęciach. 
 
 

….......................................................... 
          data i podpis rodziców/opiekunów 
 
 

VI. Zgoda rodziców/opiekunów 
 
1. Zobowiązuję się do wypełnienia stosownych dokumentów umożliwiających podjęcie stosownej opieki 
nad moim dzieckiem przez przedszkole. 
 

….......................................................... 
          data i podpis rodziców/opiekunów 
   
 
Do wniosku dołączam: (prawidłowe zaznaczyć) 
 

  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 

 
  zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (w przypadku gdy dziecko choruje na padaczkę, 

cukrzycę itp) 
 
  dowód wpłaty wpisowego w kwocie 250 zł (obowiązkowe i bezzwrotne – opłata 

jednorazowa). Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług 
przedszkola. 

 
  zobowiązuje się na dzień 1 września 2019r. dostarczyć zaświadczenie o badaniu na 

obecność pasożytów u dziecka 
 
 
 
          data i podpis rodziców/opiekunów 
 

          ….......................................... 


