
 

ANKIETA UCZESTNIKA ZAJĘĆ GIMNASTYKI  

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ W PRZEDSZKOLU 

 

1. Imię i nazwisko...................................................................................................................................................... 
 

2. PESEL   /…../...../…../…../…../…../…../…../…../…../…../  

 

3.  tel. ……..……………………………………………………….. 

 

4. Dziecko jest/nie jest/ leczone w poradni specjalistycznej (jakiej?)* ………………………….. 

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

 

5. Dziecko posiada/nie posiada/orzeczenia o niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny).* 

 

6. Zobowiązuję się do aktywnej współpracy w procesie korekcji z nauczycielem 

prowadzącym moje dziecko (na bieżąco w trakcie całego roku szkolnego). 

           
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu korekcji wad 

postawy ciała mojego dziecka zgodnie z zadaniami statutowymi BSOGKK oraz Ustawą z dnia13 czerwca 2016 r. o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) 
 

/* zakreślić właściwe 

 

Data ……………………………………..  Podpis Rodzica ……………………………………….…….. 

 

           

       Rok szkolny  ................................... 

 

Uprzejmie proszę o diagnozę dziecka:   
 

1. Skolioza:*    Thdx            Th Ldx            Ldx  

 

                        Thsin           ThLsin            Lsin   

 

3. Wada postawy:*    DR        DC        DP       DR/DC  

 

3.Wady kolan:*    Gvalg          Gvara 

     

2. Wady stóp:*    PPL          PPL valg 

 

4. Inne: ………………………………………………………………………………………  

      

/ *zakreślić właściwą wadę postawy ciała 
 

Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w zajęciach gimnastyki  

korekcyjno - kompensacyjnej w przedszkolu. 
 
 

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

                Data                                                                                    Podpis i pieczęć lekarza  
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