
 

Siedziba: ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława 
NIP 7441692752, REGON 280024779 
tel./fax (89) 648-76-69, www.fundacjawm.pl 
e-mail: biuro@fundacjawm.pl 

 

1

 

 
PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE 
„AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW” 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Dane dziecka: 

Imię 
 

 
Drugie imię 

 

Nazwisko  Pesel  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania dziecka: 

Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeśli inny niż zamieszkania): 

Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Proszę o przyjęcie dziecka do grupy wiekowej (3, 
4, 5, 6-cio latki): 

 

Deklarowany czas pobytu dziecka 
w przedszkolu: Od godz. …………………. do godz. ……………….. 

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Stopień 
powinowactwa 

zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 

Stopień 
powinowactwa 

zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 
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Imię i nazwisko 
 

 
Imię i nazwisko 

 

Wykonywany zawód  Wykonywany zawód   

Wykształcenie 
 

 
Wykształcenie 

 

Adres zamieszkania 
 

 
Adres zamieszkania 

 

Telefon kontaktowy  Telefon kontaktowy  

adres e-mail  adres e-mail  

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

 

 

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

Telefon do zakładu 
pracy 

 Telefon do zakładu 
pracy 

 

INFORMACJE O DZIECKU 

 Alergie pokarmowe / uczulenia / stałe choroby / wady rozwojowe: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Czy dziecko było kiedykolwiek badane w poradni specjalistycznej? 
 

• TAK, / NIE* 
*skreślić niewłaściwe 

Jeśli wybrano odpowiedź „TAK”, proszę o uzupełnienie poniższej tabeli: 
 

Rok badania:  

Nazwa poradni:  

Zalecenia, jakie 
powinny być 
wykonywane przez 
przedszkole: 
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 Przebyte choroby: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, inne opinie dotyczące pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (w przypadku posiadania w/w dokumentów prosimy o dołączenie kopii w do 
niniejszego formularza): 

 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Czy wobec dziecka orzeczono stopień niepełnosprawności? Jeśli tak – jaki? 
 

• TAK, …………………. / NIE* 
*skreślić niewłaściwe 

 

 Inne informacje o dziecku, o których rodzice / opiekun prawny chce poinformować: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Czy nasza oferta została Państwu przez kogoś polecona? 
 

• TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 

 

Czy może Pan / Pani podać imię i nazwisko osoby, która poleciła naszą placówkę? Odpowiedź 
jest dobrowolna, gwarantujemy zachowanie tajemnicy, a informacja wykorzystana będzie 
w związku z prowadzonym konkursem z atrakcyjnymi nagrodami, którego zwycięzcą będzie 
osoba, która poleciła nas największej liczbie osób. 

 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Deklaracja udziału w odpłatnych zajęciach dodatkowych: 
Zgłaszam udział dziecka w następujących zajęciach: 

Rodzaj zajęć Odpłatność Wstawić znak X 

język obcy (drugi) – niemiecki, 
hiszpański, włoski 12 zł/lekcja (45 minut)– grupa do 6 osób  

nauka pływania (lekcja z 
instruktorem na basenie w Iławie)  26 zł lekcja (60 minut)  

gra na instrumencie (gitara, 
keyboard, perkusja) 
 
*uwaga – wybrany instrument trzeba posiadać w 
domu (konieczność ćwiczenia gry) 

25 zł lekcja (45 - 60 minut, w zależności od wieku 
dziecka i etapu nauki) – max. 3 dzieci w grupie; 
50 zł – lekcja indywidualna (45 - 60 minut, w 
zależności od wieku dziecka i etapu nauki) 

 

taniec nowoczesny 8 zł/lekcja  
taniec towarzyski 8 zł/lekcja  
piłka nożna 35 zł/miesiąc  
robotyka 160 zł/miesiąc (4 spotkania w m-cu po 120 min.)   

jazda konna 
25 -35 zł lekcja (60 minut), w zależności od 
liczebności grupy i stopnia zaawansowania i wieku  
50 zł – lekcja indywidualna (60 minut) 

 

szachy 
25 zł lekcja (45 - 60 minut, w zależności od wieku 
dziecka i etapu nauki) – max. 3 dzieci w grupie, 
50 zł – lekcja indywidualna (45 - 60 minut, w 
zależności od wieku dziecka i etapu nauki) 

 

innowacyjny program edukacyjny 
Akademii Nauki „Mali Odkrywcy” 150 zł/miesiąc  

zumba kids 8 zł/lekcja  
 

Oświadczenie: 

1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z rekrutacją i pobytem 
dziecka w Przedszkolu „Akademia Małych Zuchów” danych osobowych naszych i naszego dziecka przez 
przedszkole oraz organ prowadzący przedszkole, tj. przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur, z siedzibą 
przy ul. Gdańskiej 10/8, 14-200 Iława, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych. 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych 
na stronie internetowej promującej placówkę oraz w ramach przekazywania informacji o pracy 
dydaktyczno – wychowawczej przedszkola. 
 

   
Data  Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

http://www.fundacjawm.pl
mailto:biuro@fundacjawm.pl

