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KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK ………… /.…………. 

 

………………………………………….. 

   Data złożenia dokumentu 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
 

 

II. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 Rodzic/opiekun Rodzic/opiekun 

Imię i nazwisko    

Numer telefonu   

Numer i seria dowodu osobistego   

Adres zamieszkania    

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż 

adres zamieszkania) 
  

Miejsce pracy (nazwa i adres zakładu 

pracy) 
  

Numer telefonu do pracy   
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III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O DZIECKU 

W celu lepszego poznania Państwa dziecka, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe 

pytania. Będą one dla nas pomocne w zapewnieniu mu optymalnego wsparcia i objęcia 

właściwą opieką, a także rozeznaniu się w kwestii jego potrzeb i możliwości. 
 

Czy dziecko uczęszczało już do żłobka lub 

przedszkola? 
 

Czy dziecko ma alergię (skórną, pokarmową, 

wziewną)? 

Jeżeli tak, to na jakie alergeny jest uczulone? 

 

Czy dziecko objęte jest specjalną dietą? 

Jeśli ta, to jaką? 
 

Czy dziecko objęte jest opieką specjalistyczną? 

Jeżeli tak, to jaką? 
 

Czy dziecko przebyło dotychczas którąś z chorób 

zakaźnych? 

Jeżeli tak, to jaką? 

 

Czy dziecko dotychczas przebyło specjalistyczny 

zabieg lub doznało kontuzji? 
 

Czy dziecko potrafi samodzielnie jeść sztućcami  

i pić z kubka? 
 

Czy dziecko potrafi samodzielnie korzystać  

z toalety? 
 

Czy dziecko potrafi samodzielnie się ubrać?  

Czy dostrzegają Państwo u dziecka jakieś 

trudności w codziennym funkcjonowaniu? 

Jeśli tak, to jakie? 

 

Czy dostrzegają Państwo u dziecka jakieś 

szczególne uzdolnienia? 

Jeśli tak, to jakie? 

 

 



3 

 

IV. ZAJĘCIA DODATKOWE  

W ramach czesnego Państwa dziecko będzie mogło bez dodatkowej odpłatności korzystać 

z różnorodnych zajęć dodatkowych. Udział w zajęciach jest dobrowolny i zależy od podjętej 

przez Państwa decyzji. Prosimy o wskazanie (TAK lub NIE), z których (wymienionych 

poniżej) zajęć dodatkowych będzie korzystało Państwa dziecko. 

 

Gimnastyka korekcyjna  

Profilaktyka logopedyczna   

Zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny  

Religia katolicka  

 

 

V. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 

Upoważniam niżej wymienione osoby (pełnoletnie) do odbierania mojego dziecka 

z przedszkola: 

Imię i nazwisko Numer telefonu 
Seria i numer dowodu 

osobistego 

   

   

   

   

   

 

 

……………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna 
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IV. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW): 

 

 Podawanie do wiadomości przedszkola zmiany w powyższych danych. 

 Przestrzeganie statutu i regulaminu przedszkola (dostępne na stronie internetowej 

przedszkola). 

 W terminie do 10. dnia każdego m-ca uiszczanie opłaty związane z pobytem 

dziecka  w przedszkolu. Przekraczające 30 dni opóźnienie w uregulowaniu 

należności wiązało będzie się z rozwiązaniem umowy o przyjęciu dziecka do 

przedszkola.  

 Przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych (katar, kaszel, 

gorączka, biegunka, wymioty, podrażnienia skórne, podrażnienia oczu, osłabienie 

organizmu). 

 Zgłaszanie nieobecność dziecka, szczególnie w przypadku zachorowań. 

 Zgłoszenie decyzji o rezygnacji z przedszkola na co najmniej 30 dni przed zakończeniem 

pobytu dziecka w placówce. 

 

V. OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA 

 Wyrażam / nie wyrażam* zgody na wstępne badanie przesiewowe mojego dziecka 

przez logopedę po wcześniejszym podaniu terminu tego badania. 

 Wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację zdjęć dziecka z pobytu, uroczystości 

i imprez przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola 

www.przedszkolemagia.pl oraz na Facebooku.  

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach 

(w tym autokarowych) poza terenem przedszkola, po wcześniejszym przekazaniu 

szczegółowy informacji dotyczących takiej wycieczki. 

(*niepotrzebne skreślić) 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233§1k.k. oświadczam, że dane przedstawione 

w „Karcie zapisu” są prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Karcie zapisu” do celów 

edukacyjnych, związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz przeprowadzona 

rekrutacją dzieci do przedszkola, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 
 

Informuje, że przysługuje Państwu prawo wglądu do danych oraz uzupełniania, uaktualniania, 

czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są nieaktualne.  

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest 

Niepubliczne Przedszkole MAGIA w Nowym Sączu, ul. Urocza 27. 

 

Data wypełnienia zgłoszenia Podpisy rodziców/opiekunów 

  

 

http://www.przedszkolemagia.pl/

