
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

 

DANE DZIECKA 
 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………................................. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………................................. 

PESEL ………………………………………………………………………………………................................. 

Adres zamieszkania ulica ……………………………………………………………………………………………………… 

kod ………………………….…..       miejscowość …………………………………………………….. 

gmina ………………………………………………………………………………................................. 

Adres zameldowania ulica ……………………………………………………………………………………………………… 

kod ………………………….…..       miejscowość …………………………………………………….. 

gmina ………………………………………………………………………………................................. 

  

 

DANE MAMY (OPIEKUNA) 
 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………..……………………..       rok urodzenia……………...... 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DANE TATY (OPIEKUNA) 
 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………..……………………..       rok urodzenia……………...... 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………  stopień pokrewieństwa ………………………………….. 

Imię i nazwisko ………………………………………………………  stopień pokrewieństwa ………………………………….. 

Imię i nazwisko ………………………………………………………  stopień pokrewieństwa ………………………………….. 

Imię i nazwisko ………………………………………………………  stopień pokrewieństwa ………………………………….. 

 

Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie 

osobę. 

 

…………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                             (podpis) 



 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 
 

 

1. Stan zdrowia dziecka: 

 Szczepione 

 dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności 

 dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

 przebyte poważne choroby ……………………………………………………................................................................................................ 

 stałe choroby, wady rozwojowe ………………………………………………………………………….................................................................. 

 alergie ……………………………………………………………………………………………………............................................................................... 
 

2. Dziecko: 

 samodzielnie je 

 zgłasza i załatwia potrzeby fizjologiczne 

 myje samodzielnie zęby 

 rozbiera się i ubiera niektóre części garderoby 

 mówi wyraźnie (w sposób zrozumiały dla otoczenia) 
 

3. Dziecko lubi: 

 rysować/malować 

 budować 

 układać puzzle 

 gry stolikowe 

 książeczki 

 zabawy ruchowe 
 

4. Jakimi słowami moglibyście Państwo opisać swoje dziecko?: 

 łatwo nawiązuje kontakt 

 chętne do współpracy i zabawy       

 łatwo się koncentruje 

 cierpliwe 

 samodzielne 

 ruchliwe 

 ciche 

 smutne 

 uparte 

 hałaśliwe 

 nieśmiałe 

 pogodne, często się uśmiecha 

 wrażliwe 

 ciekawe świata 

 bystre 

 rozmowne 

 spokojne 

 zamyślone 

 szybko się rozprasza 

 niecierpliwe 

 łatwo się złości 

 niechętnie wykonuje polecenia 

 

 

 



5. Czy dziecko przejawia nietypowe, trudne zachowania lub reakcje?: 

 tak 

 nie 

Jeśli tak, to jakie i w jakich sytuacjach one się pojawiają?…………………………………………………………………………….. 

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

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

 

6. Jak dziecko reaguje na rozłąkę z rodzicem?: 

 łatwo jest mu się rozstać 

 w niektórych sytuacjach reaguje nadmiernym płaczem i stresem na rozłąkę 

 nie ma jeszcze doświadczeń w tym zakresie 

 

7. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola, punktu przedszkolnego, akademii przedszkolaczka itp?: 

 tak 

 nie 

Jeśli tak, to jak długo? ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Zgłoszenie dziecka na: 

 śniadanie 

 obiad 

 podwieczorek 

 leżakowanie (dotyczy grup 3-latków) 

 

9. Zobowiązanie rodziców do: 

 przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola 

 aktualizowania podanych informacji 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną w upoważnieniu, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 interesowania się postępami i trudnościami dziecka (kontakt z nauczycielkami), aktualnymi wydarzeniami w działalności 

przedszkola. 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zebrane są w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania dziecka, aby  w 
pełni otoczyć je właściwą opieką i troską. Informacje te udostępniane są tylko nauczycielom przedszkola. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy 
służbowej. 
Oświadczam, że podane informacje w karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

Lublin, dnia ...................................                                                          podpis rodzica (ów) …………………………………….. 

 

 
 


