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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 

DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

PESEL  

Orientacyjne godziny pobytu 

dziecka w przedszkolu 
 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW  

DANE MATKI / OPIEKUNKI 

Imię i nazwisko  

Miejsce zamieszkania  

Miejsce pracy  

Dokument tożsamości  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
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DANE OJCA / OPIEKUNA 

Imię i nazwisko  

Miejsce zamieszkania  

Miejsce pracy  

Dokument tożsamości  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA DZIECKA 

Okres prenatalny i poród  

Przebyte choroby zakaźne  

Alergie pokarmowe 

(potwierdzone badaniem) 
 

Nietolerancje pokarmowe  

Inne istotne informacje 

dotyczące zdrowia 

dziecka 
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INFORMACJE O DZIECKU 

Opiszcie Wasze dziecko w 

kilku słowach. 
 

Mocne strony dziecka  

W czym chcecie wspierać 

Wasze dziecko? 
 

Ulubione zajęcie dziecka  

Ulubione potrawy dziecka  

Czego dziecko nie lubi jeść?  

Czy są sytuacje wzbudzające 

strach lub niechęć dziecka? 
 

Czy dziecko uczęszczało 

wcześniej na zajęcia w 

grupie rówieśniczej? 

 

Inne istotne informacje 

dotyczące dziecka 
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POZNAJMY SIĘ LEPIEJ 

Poza tym co możecie wyczytać na naszej stronie internetowej dodamy, że staramy się tworzyć 

zróżnicowaną i otwartą na różne punkty widzenia społeczność przedszkolną, której fundamentem jest 

współpraca i umiejętność znajdowania kompromisów przez zaangażowane strony. W zarządzaniu 

społecznością przedszkolną staramy się być elastyczne i otwarte na potrzeby wszystkich jej 

członków, pamiętając jednak o pewnych granicach (zupełnie jak w rodzinie). Ważne jest dla nas 

budowanie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności w dzieciach, kontakt z przyrodą, nauka 

poprzez zabawę i działanie. W pracy staramy się być autentyczni, uważni i zaciekawieni tym  

co przeżywa dziecko.  

 

Jesteśmy bardzo ciekawi co dla Was jest ważne i jak wyobrażacie sobie współpracę z nami. Będziemy 

wdzięczne za odpowiedzenie na poniższe pytania       

Jakie wartości są dla Was 

ważne w życiu? 
 

Co jest dla Was ważne w 

wychowaniu i edukacji 

Waszego dziecka? 

 

Dlaczego zależy Wam na 

naszym przedszkolu? 
 

Jak wyobrażacie sobie 

Waszą współpracę z 

przedszkolem? 

 

Inne ważne dla Was kwestie, 

którymi chcecie się z nami 

podzielić. 

 

  

Data: Czytelne podpisy: 


