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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

D O  P R Z E D S Z K O L A  N I E P U B L I C Z N E G O  

„C h a t k a  P u c h a t k a ”  

w Ustroniu, ul. 3 Maja 24, 43-450 Ustroń 

e-mail:  monika.mentel@poczta.fm 

strona internetowa: http://www.mentel-przedszkola.com 

I. DANE DZIECKA 
 
Imię (imiona) dziecka:  ……………………………………………………………………………… 
 
Nazwisko dziecka:  ………………………………………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania (z kodem):  ……………………………………………………………………... 
 
Data i miejsce urodzenia:  …………………………………………………………………………... 
 
PESEL:  …………………………………………………………………………………………….. 
 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: do 1300 / do 1800 (niepotrzebne skreślić) 
 
Posiłki (niepotrzebny wariant skreślić): 
 
wariant 1 -  śniadanie i obiad (pobyt do godziny 1300) 
 
wariant 2 – śniadanie, obiad, podwieczorek (pobyt do godziny 1800) 
 
 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
 

Rodzaj danych 
MATKA 

(OPIEKUNKA PRAWNA) 
OJCIEC 

(OPIEKUN PRAWNY) 

Nazwisko i imię 
  

Data urodzenia 
  

Wykształcenie 
  

Nr i seria dowodu osobistego 
  

Miejsce pracy 
  

Godziny pracy 
  

Telefony kontaktowe (dom, praca, 
komórka) 

  

Adres e-mail 
  

 

mailto:monika.mentel@poczta.fm
http://www.mentel-przedszkola.com/
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RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia): 
 

……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić) 
 

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU LUB RODZINIE 
 
1. Waga dziecka (w kg):  ………………………………………………………………………… 

 
Wzrost dziecka (w cm):  ……………………………………………………………………….. 
 
Grupa krwi (jeśli jest znana):  …………………………………………………………………... 

 
2. Choroby, alergie, wady rozwojowe (itp.): 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Sprawność ruchowa, samodzielność w zakresie jedzenia, ubierania się, korzystania z toalety (itp.): 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
4. Zainteresowania, szczególne uzdolnienia, ulubione zajęcia i zabawy: 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Spostrzeżenia dotyczące charakteru i zachowania dziecka. Metody nagradzania i karania dziecka 

stosowane przez rodziców (opiekunów prawnych): 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
6. Jakich pokarmów dziecko nie toleruje a jakie lubi najbardziej? 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
7. Inne uwagi i sugestie rodziców (opiekunów prawnych): 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
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8. Osoby upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru 

dziecka z przedszkola  
(dziecko mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie !) 

 

Lp. Osoby upoważnione do odbierania mojego dziecka z przedszkola 

 
Imię i nazwisko 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dokładny adres osoby 
upoważnionej 

Numer, seria dowodu 
osobistego i przez kogo 

został wydany 

Podpis rodziców 
(opiekunów prawnych) 

1. 
     

2. 
     

 
9. Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny 

 W związku z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych  
oraz obowiązującymi przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe 
dokumentacji przebiegu nauczania - wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i 
wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją, przyjęciem i pobytem 
dziecka w przedszkolu oraz jego odbieraniem z przedszkola.  

 Dane osobowe dzieci, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci  
z przedszkola nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie 
upoważnieni nauczyciele przedszkola oraz podmioty upoważnione do tego z mocy prawa. 

 Opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka a także własnych oraz do 
ich aktualizacji w formie pisemnego wniosku określającego zakres aktualizacji.  

 
10. Mając na uwadze informację zawartą w punkcie 9 karty, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

(niepotrzebne skreślić) na publikację na stronie internetowej przedszkola http://www.mentel-

przedszkola.com zdjęć oraz materiałów audio-video na których prezentowane jest moje 

dziecko/podopieczny uczęszczające/y do przedszkola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia .....................................................  

…………………………………… 
(podpis rodziców, opiekunów) 

http://www.mentel-przedszkola.com/
http://www.mentel-przedszkola.com/

