
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE 

 „ELF II” 
 

Proszę o przyjęcie  ............................................................................urodzonego ..................................... 
                                                        (Imię i Nazwisko dziecka)                                                                                ( dzień-miesiąc-rok) 
 
do przedszkola od dnia.................................................. 

(podkreśl właściwe) 

• z wyżywieniem,         ilość posiłków:  .............. 
w godz. od ................. do ................ tj. ............. godzin dziennie 

 
 
I. Dane dotyczące rodziców/ opiekunów 
 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

............................................................................................................................................................. 
 Adres zameldowania rodziców/opiekunów ........................................................................................ 
 Adres zamieszkania rodziców/opiekunów ......................................................................................... 
 Numery telefonów kontaktowych: 

- domowy ....................................................... 
- praca matki........................... Zakład pracy: .......................................................................... 
- praca ojca.............................. Zakład pracy: .......................................................................... 
- inne................................................................ 

 Sugestie rodziców, oferowana pomoc dla przedszkola, propozycje:( prosimy podkreślić lub uzupełnić) 
- pomoc praktyczna ( np. szycie, naprawa zabawek, malowanie przedszkola itp.)......................................... 
- pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych, uroczystości 
- pomoc w organizowaniu wycieczek i imprez, 
- pomoc finansowa, 
- inne propozycje.................................................................................................................................. 

II. Zobowiązanie 
Zobowiązuję się do: 

- zawarcia umowy z przedszkolem przed pierwszą obecnością dziecka w przedszkolu,, 
- przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 
- podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach, 
- regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 
- przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach funkcjonowania placówki  6.45-16.46 
- przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną na piśmie 

nauczycielce zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 
- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 
- uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

III. Zgoda na zbieranie danych osobowych 
Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe 
dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz. 12) są zbierane w celu szybszego kontaktu w nagłych okoliczno-
ściach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do 
zachowania tajemnicy służbowej. 
Na zebranie danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.) wyrażam zgodę. 
 
.....................................................................                               ................................................................. 
                                     /podpis matki/                                                                                                                                    /podpis ojca/ 
 
 
 
Data złożenia karty .........................                                       Podpis pracownika odbierającego kartę ...........................                                                                                                                                 

 
 
 



 

Wstępne informacje o dziecku i rodzinie 
 

 Dziecko chodziło do (podkreślić właściwe): 
- żłobka                                         TAK          NIE 
- przedszkola                                 TAK          NIE 

 Stałe choroby dziecka, wady rozwojowe, alergie (wypisać) 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 Stała opieka specjalistyczna (np. logopeda, psycholog, okulista) 
.............................................................................................................................................................. 

 Zachowanie dziecka: 
- pogodne, spokojne, ruchliwe, płaczliwe, zamknięte w sobie, lękliwe, odważne, sponta-

niczne, unikające kontaktu z innymi. 
Która z zaznaczonych cech najbardziej charakteryzuje dziecko?: ..................................................... 

 Dziecko najchętniej w domu zajmuje się: (podkreślić ulubione zajęcia) 
- rysowaniem, malowaniem, lepieniem z plasteliny, wycinaniem, budowaniem z klocków, 

śpiewaniem, wymyślaniem piosenek, wymyślaniem bajek, zabawą w teatr, tańcem, próbą 
gry na instrumentach muzycznych, grami komputerowymi, 
 inne (jakie?) .......................................................................................................................... 

 Znaczący wpływ na dziecko mają (podkreślić właściwe): 
- matka, ojciec, rodzeństwo, babcia, dziadek , inne osoby (jakie?): 

................................................................................................................................................ 
 Ilość dzieci w rodzinie................ 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
  
 

.................................................................... 
           Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 
 
................................................................... 
                         Adres zamieszkania 
 
Ja niżej podpisana/y upoważniam następujące osoby do sporadycznego odbioru mojego dziecka 

....................................................................................z Przedszkola Elf 
                       Imię i nazwisko dziecka 
 
1. .....................................................               .......................................               ..................................... 
                     Imię i nazwisko upoważnionego                                            pokrewieństwa dla dziecka                                 nr dowodu. tożsamości lub wiek 
2. .....................................................               .......................................               ..................................... 
 
3. .....................................................               .......................................               ..................................... 

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze 
z przedszkola do domu pod opieką w/w osób. 
 
 
                                                                                                                       ................................................. 
                                                                                                                                                                                                    podpis upoważniającego 
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