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Karta zgłoszenia dziecka 
do przedszkola 

Informacje o dziecku 

1. Imię i nazwisko dziecka 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka 

3. PESEL 

4. Adres zamieszkania 

5. Adres zameldowania 

6. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu 

(zakreślić wybrane) 

5-godzinny pobyt Pobyt całodniowy 

7. Przewidywane godziny przyprowadzenia i odbioru 

dziecka z przedszkola 

Informacje o rodzinie - dane dotyczące rodziców / opiekunów 

Matka Ojciec 

1. Imię i nazwisko 

2. Nr dowodu osobistego 

3. Telefony kontaktowe 

4. Adres mailowy 

5. Miejsce pracy 
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Informacje o zdrowiu i upodobaniach dziecka  

1.  Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu? (jeśli tak, prosimy podać rodzaj dolegliwości i metody leczenia)  

2.  Czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone? (prosimy podać rodzaje lub nazwy produktów) 

3.  Czy są potrawy i produkty, których dziecko szczególnie nie lubi? 

4.  Czy dziecko uczęszczało już do żłobka / przedszkola / inne 

zajęcia dodatkowe? (zakreślić wybrane) 
TAK NIE 

5.  Czy dziecko ma rodzeństwo? Jeśli tak, to w jakim wieku? 

6.  Jakie są ulubione zabawki i zabawy dziecka? 

7.  Czy dziecko śpi w ciągu dnia? Czy życzycie sobie Państwo by spało w Przedszkolu? 

8.  Jaki charakter i zainteresowania ma Państwa dziecko? 

(Proszę zaznaczyć wybrane)  

spokojne wrażliwe absorbujące 

ruchliwe ma dobrą pamięć lubi rysować 

bywa agresywne mówi niewyraźnie ma bujną wyobraźnię 

jest niejadkiem lubi słuchać muzyki jest płaczliwe 

dobrze czuje się w grupie 

rówieśników 

Ma konkretne zainteresowania 

preferuje zabawę z dziećmi 

starszymi/młodszymi 

wykazuje konkretne uzdolnienia 

9.  Jakie są Państwa oczekiwania względem nauczycielek? 
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10.  Czy dziecko samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe (mycie rąk, korzystanie z ubikacji, jedzenie, 

ubieranie się)? 

11.  Przy wykonywaniu których czynności dziecko potrzebuje pomocy? 

12.  Inne ważne uwagi 

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do odbioru 

dziecka z przedszkola  

Do odbioru z przedszkola mojego dziecka upoważniam następujące osoby: 

 Imię i nazwisko Seria i numer dowodu osobistego 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego 

odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.    

 

 

Kraków, dnia  Podpis Rodzica lub prawnego opiekuna 
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Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia 

dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych). 

 

 

 

 

Kraków, dnia  Podpis Rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego Dziecka na stronie internetowej „Be 

Happy” 
TAK NIE 

Wyrażam zgodę na diagnozę logopedyczną mojego Dziecka przez logopedę po 

wcześniejszym podaniu terminu tego badania. 
TAK NIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego Dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych) 

poza terenem przedszkola, po wcześniejszym przekazaniu szczegółowych informacji 

dotyczących  takiej wycieczki. 

TAK NIE 

Proszę zakreślić wybraną odpowiedź 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia  Podpis Rodzica lub prawnego opiekuna 

 


