
 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO MIĘDZYNARODOWEGO 

PRZEDSZKOLA MISIA PADDINGTONA 

 
Rok szkolny…………………… 

 
 
CZĘŚĆ I. Dane osobowe dziecka i opiekunów 
 
Imię dziecka ……………...…………………………………………………………...  
 
Nazwisko dziecka .……………………………………………………………………  
 
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………  
 
Obywatelstwo ……...………………………………………………………………....  
 
Adres zamieszkania .………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… …. 
 
Adres zameldowania …………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
PESEL dziecka ……………………... ………………………………………………. 
 
 
Nr paszportu (tylko w przypadku braku numeru PESEL)………………………… 
 
 
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za dziecko (w razie sytuacji 
alarmowej lub choroby) 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………...………………………………………………….. 
 
……………………………………...………………………………………………….. 
 
……………………………………...…………………………………………………. 
 
 
 
 



Dane osób uprawnionych do odbierania dziecka ze szkoły 
 
Imię i nazwisko                    nr dowodu tożsamości                 relacja rodzinna 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ……………………...………………... 
 
 Adres do korespondencji …………………………………………………………...  
 
Telefon…………………………………………………………………………………  
 
E-mail ...……………………………………………………………………………..... 
 
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) ..…………………...………………  
 
Adres do korespondencji ………………………………………………………….  
 
Telefon ………………………………………………………………………………  
 
E-mail ...…………………………………………………………………………... 
 
 
CZĘŚĆ II. Informacje o kandydatce/kandydacie 
 
1.  a) aktualne  zainteresowania  dziecka (najchętniej wybierane zabawy, 
ulubione tematy, itp.) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
  
 
b) czynności, których dziecko zdecydowanie nie lubi obecnie podejmować lub 

unika 

………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 



2.  Mocne strony dziecka 

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Przejawiane trudności (w jakich sytuacjach, jakie zachowania temu 

towarzyszą) 

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4.  Szczególne nawyki, przyzwyczajenia i potrzeby dziecka 

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5.  Dlaczego wybraliście Państwo nasze Przedszkole? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jakie są Państwa oczekiwania wobec Przedszkola? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



7.Inne uwagi i informacje dot. dziecka (schorzenia, dysfunkcje, uczulenia,   

specjalne wymogi dietetyczne) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Szczególne informacje o sytuacji dziecka w rodzinie, o których powinien 

wiedzieć wychowawca 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

 
Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Międzynarodowego Przedszkola 
Misia Paddingtona  
 
Wyrażam/nie wyrażam zgody na eksponowanie zdjęć mojego dziecka 
 w gazetkach ściennych oraz logowanej stronie internetowej. 
 
Wyrażam/nie wyrażam zgody na przechowywanie prac dziecka 
ogólnodostępnym portfolio dziecka. 
 
Wyrażam/nie wyrażam zgody na przechowywanie prac mojego dziecka  
w formie elektronicznej w bazie danych szkoły. 
 
 
 
 
 
…………………..          ………………………..                  ……………………….. 
Data i miejsce                        Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 
 

 
Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące nr 32 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 
tel.: 736 649 913 
tel.: 798 731 464 

liceum@monnetinternationalschool.pl 

 
 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa 

 nr 95 klasy 5-8 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 
tel.: 22 841 29 91 
tel.: 798 731 464 

spmyp@monnetinternationalchool.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

nr 95 klasy 0-4 
 

ul. Stępińska 13 
00-739 Warszawa 
tel. 22 841 29 91 

sppyp@monnetinternationalschool.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona 
 

ul. Górska 7 
00-740 Warszawa 
tel: 882 576 345 

przedszkole@monnetinternationalschool.pl 


