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Placówka: __________________________________________________ 
 (Nazwa / siedziba) 

Dane osobowe dziecka i rodziców 

Pola oznaczone *) są nieobowiązkowe. 

Dane dot. dziecka: 

nazwisk
o 

      imię/imiona       

ulica i nr domu       

kod pocztowy / 
miejscowość 

      

ew. dzielnica       

gmina       

telefon            

data urodzenia       miejsce 
urodzenia / kraj 

      

płeć  K  M wyznanie       

Obywatelstwo       

Jakie języki zna dziecko?  niemiecki        

Czy dziecko uczęszczało już do innej placówki  tak  nie 

Jeśli tak, to do jakiej?       

Imiona i daty urodzenia rodzeństwa *): 

1.       ur. dnia       3.       ur. dnia       

2.       ur. dnia       4.       ur. dnia       

 

Lekarz rodzinny dzieci do kontaktu w razie potrzeby 
- w nagłych wypadkach również każdy inny lekarz -: 

nazwisko       telefon            

adres       

Nazwa kasy chorych / ubezpieczenia zdrowotnego 
*) 

      

Cechy szczególne dotyczące zdrowia lub kondycji dziecka 
(np. alergia, przewlekłe choroby itp.) 

      

      

Status szczepienia na 
tężec *) 

      

 Okazano potwierdzenie odbycia wizyty u lekarza w sprawach szczepienia, zgodnie z §34 ust. 
10a niemieckiej ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG) 

 Dziecku przysługuje roszczenie o zasiłek integracyjny, zgodnie z § 53 ust. 1 dwunastej księgi 
niemieckiego kodeksu prawa socjalnego (SGBXII) 
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Zaświadczenie jest ważne do       

Pozostałe informacje: np. prawo do opieki nad dzieckiem, jeśli oboje rodzice nie są uprawnieni do 
opieki 

      

      

Dziecko ma zostać przedterminowo przyjęte do szkoły 

 tak            nie           jeszcze nie stwierdzono  

Dziecko zostało zwolnione z przyjęcia do szkoły podstawowej, zgodnie z art. 32, ust. 2 bawarskiej 
ustawy o nauczaniu i wychowaniu (BayEUG) 

 tak            nie           jeszcze nie stwierdzono  

Dane dot. rodziców (osób uprawnionych do opieki) 

 

osoba uprawniona do opieki 
/ 

matka 

osoba uprawniona do opieki 
/ 

ojciec 

nazwisko             

imię             

ulica i nr domu             

kod pocztowy / miejscowość             

ew. dzielnica             

telefon prywatny             

faks *)             

telefon służbowy             

numer telefonu komórkowego             

adres e-mail *)             

zawód *)             

Obywatelstwo             

kraj urodzenia             

 

 

 

   
Dane konta bankowego IBAN       

BIC       nazwa banku       

Oprócz ww. osób uprawnionych do opieki, dziecko mogą odbierać też: 

 
1 osoba uprawniona do 

odbioru dziecka 
2 osoba uprawniona do 

odbioru dziecka 

nazwisko             

imię             

ulica i nr domu             

kod pocztowy / miejscowość             

telefon dzienny             

numer telefonu komórkowego             
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3 osoba uprawniona do 

odbioru dziecka 
4 osoba uprawniona do 

odbioru dziecka 

nazwisko             

imię             

ulica i nr domu             

kod pocztowy / miejscowość             

telefon dzienny             

numer telefonu komórkowego             

 

................................................... …………………………………………..…………………………. 
miejscowość, data Podpis rodziców / osoby uprawnionej do opieki 
 


