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80 – 330 Gdańsk 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SIÓSTR 

ELŻBIETANEK W GDAŃSKU UL. OPACKA 5 

Prosimy o przyjęcie naszego dziecka do grupy przedszkolnej na rok szkolny 
2016/2017 
 

I. DANE PERSONALNE DZIECKA 
 

Imię (imiona) i nazwisko 
dziecka........................................................................................ 
Data urodzenia............................................ 
PESEL................................................... 
Adres zamieszkania dziecka. 
................................................................................................... 
Adres stałego meldunku 
................................................................................................... 
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności/specjalnych potrzebach 
edukacyjnych? …............... 
 
 

II. DANE PERSONALNE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
 

 MATKA / Opiekun prawny OJCIEC / Opiekun prawny 

Nazwisko i imię   

Data urodzenia   

Tel. kontaktowy   

Zakład pracy   

Stanowisko   

Potwierdzenie zatrudnienia 

z zakładu pracy 

( pieczęć i podpis)  

 

 

 

 

 

Tel. do pracy   

Adres ( jeśli jest inny niż dziecka)   

E-mail   

 



___________________ 
* – niewłaściwe skreślić 

 

 

III ADAPTACJA DZIECKA DO NOWEGO ŚRODOWISKA 
 

Czy Dziecko uczęszczało do Przedszkola?  nie  /   tak  (do jakiego? Kiedy?) 
 
 

Jak przebiegała adaptacja Dziecka do nowego miejsca? 

 

 

 

W jaki sposób nauczycielki powinny pomagać Państwa Dziecku w przygotowaniu do nowej 

sytuacji? 

 
 

 

IV ZDROWIE 
 
Czy Dziecko urodziło się zdrowe?  nie /  tak 
 

Czy Dziecko często choruje?    nie   /  tak  (jak często?) 
 

Stałe choroby Dziecka (jakie?) 
 

Przebyte przez Dziecko choroby zakaźne:  odra  ospa  inne (jakie?) 
 

Wady rozwojowe Dziecka: 
 

Czy Dziecko przyjmuje na stałe leki? nie  /  tak (jakie?) 

 

 
V PIELĘGNACJA DZIECKA 
 
Dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?  nie /  tak  /  tak, ale potrzebuje pomocy / 
Trzeba, je pilnować bo zapomina  inne (jakie?) 
 

Jak Dziecko sygnalizuje potrzebę fizjologiczną? 
 

 
VI ŻYWIENIE 
 
Dziecko ma alergię na: 
 
  brak  mleko krowie  mięso (jakie?)  owoce (jakie?) 
 warzywa (jakie?)  inne (jakie?) 



___________________ 
* – niewłaściwe skreślić 

 

Dziecko spożywa posiłki:  chętnie  niechętnie  jest niejadkiem 
 

Ulubione potrawy Dziecka: 
 

Dziecko nie lubi potraw (nie jest uczulone): 
 

Dziecko je posiłki:  samodzielnie  wymaga pomocy  trzeba je karmić 
 

 
 
VII ODPOCZYNEK DZIECKA 
 
Czy Dziecko zasypia po obiadku:  tak nie  inna pora (jaka?) 
 

Przyzwyczajenia Dziecka, które ułatwiają zaśnięcie: 
 

 
 
VIII CZYNNOŚCI SAMODZIELNE I KOMUNIKACJA 
 
Dziecko ubiera się:  samodzielnie  z niewielką pomocą osoby dorosłej  nie potrafi się 
ubrać 
 

Dziecko nakłada i sznuruje obuwie:  samodzielnie  wymaga pomocy osoby dorosłej 
 

Dziecko porozumiewa się za pomocą:  pojedynczych wyrazów  prostych zdań  złożonych 
zdań 
 

W nowych sytuacjach Dziecko jest:  onieśmielone  swobodne  zaniepokojone  inne 
(jakie?) 
 

Spostrzeżenia o Dziecku, którymi chcielibyście Państwo podzielić się z nami: 
 

 
 
IX ZABAWA I ZAINTERESOWANIA 
 
Czy Dziecko ma stały kontakt z rówieśnikami poza Przedszkolem?  tak, stały  sporadyczny 
 nie ma 
 

Czym Dziecko się interesuje? 
 



___________________ 
* – niewłaściwe skreślić 

W jakim kierunku wykazuje uzdolnienia? 
 

Jakimi zabawkami lubi się bawić? 
 

Dziecko lubi uczestniczyć w zabawach z grupą?  tak  /  nie 
 

Czego Dziecko się boi? 
 
 

Co powoduje, że Dziecko się uśmiecha? 
 
 

X Wychowanie 
 
Wychowujemy Dziecko:  bezstresowo  z dyscypliną  dążymy do wpajania określonych zasad 
 

Oczekiwania Rodziców wobec Przedszkola: 
 

 
 
XI ORGANIZACJA POBYTU W PRZEDSZKOLU 
 
Od kiedy Dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola? 
 

W jakim wymiarze godzin na miesiąc Dziecko będzie przebywało w Przedszkolu? 
 

 
 
XII OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA: 
 
IMIĘ I NAZWISKO 
 

STOPIEŃ 
POKREWIEŃSTWA 
 

SERIA I NUMER DOWODU 
OSOBISTEGO 
 

   

   

   

   

 
Gdańsk, dnia___________________ podpisy Rodziców/Opiekunów____________________ 
 
 
 
 
 



___________________ 
* – niewłaściwe skreślić 

XIII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 
 
Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 
 
 
Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu i płatnościach 
 
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym w godzinach 
.................................... ……………………………………. 
Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w Przedszkolu bez zlecenia lekarza nie mogą być 
podawane żadne leki. 
                                                                          

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

                                                                                            data czytelny podpis rodzica 
 
W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam/nie wyrażam zgodę na przewiezienie 
dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej 
 
 
                                                                                          ………………………………………… 
                                                                                             data czytelny podpis rodzica 

 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA; 

 

- Uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (również autokarowych), spacerach poza 

terenem przedszkola     

                                                                                        tak  /   nie 

- Fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola 

                                                                                         tak  /   nie 

  

 ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 

� przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

� podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach, 

� regularnego uiszczania w terminie do 15 każdego miesiąca opłat z tytułu korzystania z 

żywienia, oraz pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami 

obowiązującymi w tej sprawie./ Dwumiesięczna zaległość w uiszczaniu opłat skutkuje 

skreśleniem z listy/ 

� uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.  

� przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, 

zgłoszoną nauczycielowi na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 



___________________ 
* – niewłaściwe skreślić 

� przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, a w przypadku stwierdzenia u 

dziecka choroby zakaźnej do powiadomienia o tym fakcie dyrekcji przedszkola 

� punktualnego odbierania dziecka przed końcem pracy przedszkola. Odbiór dziecka po 

godz. 17.00 wiąże się  dodatkowa opłatą / 25 zł za pół godziny / 

� uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

XIV SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA, 

PROPOZYCJE: 
 

 

�  ..................................................................................................................................................................  

�  ..................................................................................................................................................................  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY zgodnie z 

Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki 

oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.Urz. MEN Nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu szybkiego 

kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko 

nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

....................... 
       (data) 

 

...............................................                   .......................................... 
(podpis czytelny matki)                                                            (podpis czytelny ojca) 

 

 

 
 


