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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA EKO LUDKI 

 
1. Dane dotyczące Dziecka 

 
………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………… 

data i miejsce urodzenia 

………………………………………………………………………………………… 

PESEL 

………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

2. Dane dotyczące Rodziców/Opiekunów Dziecka 

 
………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko Matki / (Prawnego Opiekuna) 

………………………………………………………………………………………… 

PESEL 

………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………… 

e-mail 

………………………………………………………………………………………… 

telefony kontaktowe 

………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko Ojca (Prawnego Opiekuna) 

………………………………………………………………………………………… 

PESEL 

………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………… 

e-mail 

………………………………………………………………………………………… 

telefony kontaktowe  
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3. Ważne informacje o Dziecku 

 
Czy Dziecko uczęszczało do żłobka1)/przedszkola1)? Tak1) / Nie1) 

Czy Dziecko ma rodzeństwo? Tak1) / Nie1) 

Czy Dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? Tak1) / Nie1) 

Czy Dziecko jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych: 

• jedzenie: Tak1) / Nie1) 

• ubieranie się:  Tak1) / Nie1) 

• załatwianie potrzeb fizjologicznych: Tak1) / Nie1) 

Czy Dziecko śpi w ciągu dnia? Tak1) / Nie1) Jeśli tak w jakich godzinach: ……………….… 

 

4. Informacje o stanie zdrowia Dziecka 

 
Czy w rozwoju Dziecka występowały1) / występują1) problemy rozwojowe?  Tak1) / Nie1). Jeśli tak – jakie: 

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

Czy Dziecko jest pod stałą opieką specjalisty? Tak1) / Nie1) . Jeśli tak – jakie: 

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

Czy Dziecko jest alergikiem?  Tak1) / Nie1). Jeśli tak – alergeny 

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

Czy są jakiekolwiek zalecenia związane z dietą Dziecka? Tak1) / Nie1). Jeżeli tak proszę podać: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Jakie inne ważne informację o Dziecku chcieliby nam Państwo przekazać? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Informacje dotyczące zainteresowań, pasji dziecka 

 
Jakie aktywności/ zajęcia dodatkowe Państwa Dziecko lubi najbardziej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Jakie są główne zainteresowania Dziecka? 

………………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko wykazuje zdolności w kierunku (właściwe należy zaznaczyć): 

 plastycznym, 
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 muzycznym 

 językowym 

 ruchowym 

 matematycznym. 

 

6. Informacje ogólne 

 

Skąd dowiedzieli się Państwo o naszym przedszkolu? 

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

Czy znają Państwo edukację Montessori? (Jeśli tak, to skąd?) Tak1) / Nie1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Jaki jest powód zapisania Dziecka do naszego przedszkola?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Jakie są Państwa oczekiwania względem naszego przedszkola? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1) Niepotrzebne skreślić 

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zarządzeniem MEN 
nr 5 z dnia 18.03.1993 w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz. 12 z 
późniejszymi zmianami) informuję że, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej rodziny wykorzystywanych do 
działalności statutowej w Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego EKO LUDKI i rekrutacji. 
 
 

 

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

Data i miejsce        Podpis Rodziców lub Prawnych Opiekunów 

 

7. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

 
Zobowiązujemy się do: 

• Zapoznania się ze Statutem i procedurami przedszkola oraz bezwzględnego przestrzegania ich 

postanowień. 

• Przyprowadzania do przedszkola jedynie DZIECKA ZDROWEGO. Przez chorobę dziecka rozumie się stan 

zdrowia, w którym występują objawy typowe dla infekcji wirusowych i bakteryjnych dróg oddechowych: 

nieżyt nosa, kaszel, podwyższona temperatura ciała itp., objawy typowe dla chorób zakaźnych, 

w szczególności charakterystyczne zmiany skórne oraz inne objawy, które uniemożliwiają bezpieczne 
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przebywanie dziecka w Przedszkolu z uwagi na dobro dziecka lub innych wychowanków Przedszkola 

(wymioty, biegunka, omdlenia itd.) 

• Przyprowadzania i odbierania Dziecka z przedszkola osobiście lub przez uprawnioną do tego dorosłą 

osobę w godzinach pracy przedszkola. 

• Nie zatajania ważnych informacji o Dziecku, mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie w 

przedszkolu. 

• Uczestniczenia w zebraniach Rodziców/Prawnych Opiekunów i warsztatach organizowanych przez 

dyrekcję przedszkola. 

• Regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych z uczęszczaniem mojego Dziecka do 

przedszkola. 

 
………………………..        …………………………………………….. 
Data i miejsce       Podpis Rodziców/ Prawnych Opiekunów 

Wyrażam zgodę na to, aby wizerunek mój i mojego dziecka oraz wykonane przez nie prace plastyczne i inne były 
wykorzystane przez przedszkole w celach informacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej placówki 
i zarządzanych przez nią profilach internetowych. Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku dziecka 
poprzez kadrowanie i kompozycję, w tym łączenie z innymi fotografiami. Wizerunek dziecka może być 
wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres od dnia udzielenia zgody do dnia jej 
cofnięcia. 

 

………………………..        …………………………………………….. 
Data i miejsce       Podpis Rodziców/ Prawnych Opiekunów 

 
8. DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 
 
………………………..                                                         …………………………………………….. 
Data i miejsce                                                               Podpis i pieczątka Dyrektora 

 
 
 
 
 


