Formularz rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Planeta 21” w Krośnie
(5-6 lat)

……………………………….
miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka przyjmowanego do przedszkola)
…………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………………………..
Numer pesel
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania
Dane dotyczące rodziców/opiekunów:
……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………
Adres mailowy
…………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko posiada rodzeństwo? Jeśli tak, to proszę wpisać imię i wiek
Informacje ogólne:
Czy dziecko uczęszczało do innego przedszkola?………………………………………………..
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Jeśli tak, to jaka to niepełnosprawność?
……………………………………………………………………………….
Czy dziecko przebywało pod opieką innych osób niż rodzice?…………………………………..
Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?………………………………………………….
Czy radzi sobie z jedzeniem?………………………………………………………………………

Formularz rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Planeta 21” w Krośnie
(oddział zerówkowy)
Informacje o stanie zdrowia dziecka
……………………………………………………………………………………………………….
Jakie choroby przebyło dziecko?
……………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalisty? Jeśli tak, to jakiego?
……………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko jest alergikiem?
……………………………………………………………………………………………………….
Zalecenia związane z dietą
Informacje o zachowaniach dziecka (można zaznaczyć kilka)
Czy dziecko łatwo rozstaje się z rodzicami?……………………………………………………….
Które z wymienionych cech najbardziej charakteryzuje dziecko? (proszę podkreślić):
pogodne, spokojne, ruchliwe, bardzo wrażliwe, zamknięte w sobie, lękliwe, odważne, spontaniczne.
Dziecko w kontaktach z innymi jest (proszę podkreślić):
podporządkowujące się, narzucające swoją wolę, agresywne, obojętne, troskliwe, spontaniczne,
współdziałające, łatwo i chętnie nawiązujące kontakt z innymi dziećmi, trudno nawiązujące kontakt z innymi
dziećmi.
Czy są sytuacje, których dziecko nie lubi? ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Jakie zachowania dziecka budzą Państwa niepokój? ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Informacje dotyczące zainteresować, upodobań dziecka
Czy dziecko wykazuje uzdolnienia w kierunku: plastycznym, muzycznym, językowym, matematycznym,
ruchowym? (podkreśl właściwe)
Jakie są ulubione aktywności dziecka w domu? (podkreśl właściwe)rysuje, lepi z plasteliny, buduje z
klocków, ogląda telewizje, słucha czytanych książek, śpiewa, tańczy, ogląda książeczki, gra na komputerze,
uczestniczy w czynnościach domowych, najbardziej lubi spędzać czas na podwórku

Formularz rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Planeta 21” w Krośnie
(oddział zerówkowy)
Z jakich form wspomagania rozwoju/ terapii specjalistycznych dziecko aktualnie korzysta?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do przedszkola?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Czy Państwa dziecko:
- umie podać swoje imię i nazwisko?

TAK/NIE

- zna swój adres?

TAK/NIE

- zna numer telefonu do rodzica?

TAK/NIE

- umie zawiązać sznurowadło?

TAK/NIE

- potrafi wyłączyć komputer?

TAK/NIE

- umie samodzielnie się ubrać?

TAK/NIE

- schodzi po schodach bez trzymania poręczy?

TAK/NIE

- ma ulubionego kolegę/ koleżankę?

TAK/NIE

- potrafi:
a) jeździć na nartach?

TAK/NIE

b) jeździć na rowerze dwukołowym?

TAK/NIE

c) pływać

TAK/NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez Niepubliczne
Przedszkole Integracyjne Planeta 21 w Krośnie w celu rekrutacji do przedszkola. Podaję dane osobowe
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (zamieszczonej na stronie internetowej przedszkola), w
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
podanych danych osobowych i możliwości ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia.
Podpis rodziców/opiekunów ………………………………………………………………………..
Data ……………………………………………..

