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PRZEDSZKOLE PRELUDIUM 
ul. Niepołomicka 22A 
GDAŃSK 
Tel: 602-410-339 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Preludium od dnia: ................. 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA:   

Imię (Imiona): ..................................................................... 

Nazwisko: ..................................................................... 

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

PESEL ..................................................................... 

Adres zameldowania dziecka:  

Miejscowość ............................ kod pocztowy...........  Gmina ........................................... 

ul.  ............................................................  Nr domu/mieszkania  ............................... 

Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………… 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ: 

Imię: ………...................................... Nazwisko: .................................................. 

Seria i nr dowodu osobistego:  ........................ 

Adres zamieszkania :  ...................................................................................................... 

Miejsce pracy/ zawód  …………………………………………………………………………. 

TELEFONY KONTAKTOWE : 

Dom:.................................. Komórka: ....................................... Praca: …………………………. 

Adres e-mail: .................................................................................. 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 

Imię: ………...................................... Nazwisko: .................................................. 

Seria i nr dowodu osobistego:  ........................ 

Adres zamieszkania :  ...................................................................................................... 

Miejsce pracy/ zawód:  …………………………………………………………………………. 

TELEFONY KONTAKTOWE : 

Dom:.................................. Komórka: ........................................... Praca: ……………………… 

Adres e-mail: .................................................................................. 

 

Osoby uprawnione do odbierania dziecka z Przedszkola Preludium: 

.................................................................................................................................................... 
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Informacje dotyczące dziecka: 

1.  Czy dziecko uczęszczało do przedszkola?               Tak / Nie  

 Jeśli tak      - jak długo?  ……………………….. 

                          - jak to znosiło?           bez problemu / chodziło niechętnie 

2.  Czy chętnie zostaje z opiekunami? ………………………………………… 

3.  Czy ma rodzeństwo?    Tak / Nie 

Jeśli tak to proszę podać imiona i wiek rodzeństwa: ................................................ 

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

4.  Czy potrafi samodzielnie:     - ubrać się?         Tak / Nie /Z pomocą dorosłego 

                                                    - skorzystać z toalety?   Tak / Nie/ Z pomocą dorosłego 

                                                   - zjeść posiłek?       Tak / Nie/ Z pomocą dorosłego 

5.  Co robi najchętniej (ulubione czynności, zabawy itp.). 

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

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

6.  Inne ważne informacje o dziecku (proszę wymienić wszystko, co jest istotne dla dobrego 
samopoczucia dziecka i opieki nad nim) 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

7.  Dodatkowe ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka (np. stałe choroby, alergie, 
wady rozwojowe) 

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

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

 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
-  przestrzegania postanowień zawartych w umowie z Przedszkolem  Preludium, 
- informowania o jakichkolwiek zmianach w podanych wyżej informacjach 
 

 

 

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

(podpis rodzica) 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego 
kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są 
udostępniane tylko pracownikom Przedszkola Preludium, którzy są zobowiązani do 
zachowania tajemnicy służbowej. 
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 
 
 
 
 
.............................................     .................................................................. 
(miejscowość, data)  (podpis rodzica) 


