
KARTA PRZEDSZKOLAKA 

 

SZANOWNI RODZICE 

Przedstawiamy Państwu do wnikliwej analizy ankietę. Pragniemy stworzyć bank 

informacji o dziecku wspomagający naszą pracę w okresie adaptacji. 

Gwarantujemy Państwu, iż zebrane informacje posłużą nam wyłącznie  

do pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej w naszym przedszkolu. 

 

         Dziękujemy 

      Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna 

 

 

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................................. 

Imię i nazwisko rodziców: 

Mama…………………………………………………………………………………………… 

Tata……………………………………………………………………………………………… 

Adres........................................................................................................................................... 

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

Data przyjęcia do przedszkola................................................................................................ .... 

Numery telefonów kontaktowych: 

 mama / prawny opiekun.................................................................................................. 

 tata / prawny opiekun...................................................................................................... 

 inne osoby (kto?)............................................................................................................ 

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

 

1. Informacje ogólne 

a) czy dziecko uczęszczało do żłobka (lub innego przedszkola)? Jeżeli tak to od 

którego miesiąca (roku) życia?....................................................................................... 

b) z jakiego powodu wybrali państwo nasze przedszkole? 

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

c) kto będzie odbierał dziecko z przedszkola (mama, tata / prawni opiekunowie, 

dziadek, babcia, inne upoważnione, pełnoletnie osoby)................................................ 

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

PROSIMY O WYPEŁNIENIE „UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA” 

JEŻELI DZIECKO PAŃSTWA BĘDĄ ODBIERAĆ INNE OSOBY NIŻ 

PRAWNI OPIEKUNOWIE!  

 

2. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

 Jak często dziecko choruje? Na jakie choroby najczęściej?......................................... 

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

 Jakie choroby zakaźne przebyło dziecko?................................................................... 

 

 Inne przebyte choroby................................................................................................. 

 



  Czy dziecko przebywało w szpitalu? Jeśli tak, to z jakiego powodu i jak 

długo?..................................................................... 

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

 Czy w rozwoju dziecka występują /występowały jakieś zaburzenia lub 

 

nieprawidłowości? Jeśli tak, to jakie?........................................................................... 

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

 Czy dziecko jest pod stała opieką specjalistyczną? Jeśli tak to gdzie i od kiedy?....... 

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

 Które z zaleceń specjalistów powinny być wypełnione przez przedszkole?............... 

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

 Czy dziecko jest alergikiem? Na co jest uczulone?..................................................... 

  

Inne informacje o rozwoju dziecka.............................................................................. 

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

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej ankiecie są zgodne ze stanem 

faktycznym. Zobowiązuję się: 

 podawać do wiadomości przedszkola zmiany w podanych wyżej informacjach, 

 zapoznać się ze statutem i regulaminem przedszkola oraz stosować się do 

zawartych tam postanowień. 

 

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów: 

 

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

 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych 

w „Karcie przedszkolaka” dla potrzeb zadań opiekuńczo-wychowawczych 

podejmowanych w placówce „Wyspa Malucha”, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. 

(„RODO”) 

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów: 

 

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