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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

i NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK 

„JARZĘBINKA” 

 

Ul. Starowiejska 36 

30 – 698 Kraków 
tel. 662 069 505 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

ROK SZKOLNY: ………………. 

1. DANE DZIECKA 

Imię   
Nazwisko  

PESEL  
Data urodzenia  

Adres zamieszkania  
Miejscowość  
Kod pocztowy  

Adres zameldowania  
Miejscowość  
Kod pocztowy  

 

2. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię   

Nazwisko   

Telefon kontaktowy    

E-mail    

Miejsce pracy   

Telefon praca   

Adres zamieszkania   

Miejscowość   

Kod pocztowy   
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Ul. Starowiejska 36 
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tel. 662 069 505 

 

3. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

Lp. Imię i Nazwisko Stopień 
Pokrewieństwa 

Nr i seria dowodu 
osobistego 

    

    

 
   

    

 

4.  RODZEŃSTWO: 

 

Lp. Imię i Nazwisko Wiek  

 
  

   

   

 
  

 

 

5. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

• Godziny pobytu dziecka w przedszkolu (od – do) 
 

 

• Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu?(Jeśli tak, prosimy podać rodzaj dolegliwości i metody 
leczenia): 

 

 

• Przebyte choroby zakaźne oraz urazy lub kontuzje: 

 

 

• Czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone? (Jeśli tak, prosimy podać rodzaje lub nazwy 
produktów): 
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

i NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK 

„JARZĘBINKA” 

 

 

 
Ul. Starowiejska 36 

30 – 698 Kraków 

tel. 662 069 505 

 

 

• Czy istnieją sytuacje lub przedmioty, które wywołują u dziecka szczególne uczucie lęku? (Jeśli tak, 
prosimy podać): 

 

 
 

• W jaki sposób dziecko się najchętniej bawi? (Prosimy wymienić typ zabawki lub rodzaj zabawy): 

 

 

• Prosimy zaznaczyć cechy najlepiej opisujące dziecko: spokojne, wrażliwe, pogodne, absorbujące, 

ruchliwe, sprytne, łatwo zapamiętuje, mówi niewyraźnie, jest otwarte, bywa agresywne, ma 
bujną wyobraźnię, ma poczucie humoru, jest płaczliwe, lubi nieład, lubi porządek, łatwo 

ulega wpływom innych. 
 

• Dziecko ma kłopoty z: 

 

 

• Prosimy zaznaczyć umiejętności dziecka: 

Potrafi się ubrać tak/nie  
Samodzielnie je posiłki tak/nie 

Samodzielnie korzysta z toalety tak/nie 

Chętnie porządkuje zabawki tak/nie 
Lubi towarzystwo innych tak/nie  

Potrafi się dzielić tak /nie 
 

• Zainteresowania dziecka 

 

 

 

• Uzdolnienia dziecka 
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• Informacje o dziecku skierowane do wychowawcy, nauczycieli zajęć dodatkowych (nawyki, zachowania, 
na które należy zwrócić szczególną uwagę, inne sugestie): 

 

 

• Dziecko posiada orzeczenie lub opinię TAK/NIE (jeśli tak, to jakie) 
 

 

 

• Dziecko korzysta ze specjalistycznej opieki TAK/NIE np. psycholog, logopeda, poradnia specjalistyczna, 
terapia SI, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna itp. (jeśli tak, to jakie) 

 

 

 

6. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

1) Terminowego dokonywania wpłat za przedszkole. 
2) Podawanie do wiadomości przedszkola zmian w podanych wyżej informacji. 
3) Przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą wskazaną do odbierania. 

4) Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 
5) Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych oraz wytworów jego 

prac na stronie internetowej i mediach społecznościowych promującej placówkę. 
6) Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem i regulaminem przedszkola. 

 

7. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam, że dane przedstawione w 
karcie zapisu do przedszkola są prawdziwe. 

 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych, 
związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz przeprowadzoną rekrutacją przedszkola, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)  

9. W razie potrzeby, zgadzamy się na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności, zabiegów lub 
hospitalizację dziecka w celu ratowania zdrowia lub życia. 
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Podpisy (czytelne): 

 
………………………………….. 
Matka/opiekun prawny 

 
……………………………………. 
Ojciec/opiekun prawny 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W SPACERACH 

I WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE POZA TEREN 

PRZEDSZKOLA 

 

Zezwalamy naszemu dziecku  
 

 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

na udział w wycieczkach i spacerach . 
Jednocześnie informujemy, że nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa naszego dziecka 

w spacerach i wycieczkach. 
 
 

Podpisy (czytelne): 
 
………………………………….. 

Matka/opiekun prawny 

 
……………………………………. 

Ojciec/opiekun prawny 
 

 
 
 

 
 


