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KARTA INFORMACYJNA DZIECKA  

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA W STARYCH ZAŁUBICACH 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

GRUPA …. - latków 

I. DANE DZIECKA  

1. Imiona i nazwisko dziecka 

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

2. Adres zamieszkania dziecka: 

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

3. Data i miejsce urodzenia: 

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

4. PESEL DZIECKA 

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

5. Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywać w przedszkolu:  

od ………….. do ……………. 

6. Deklarowany schemat wyżywienia: 

                      A. śniadanie+obiad                                  B. śniadanie+obiad+podwieczorek                    

                                                     /właściwy podkreślić/ 

7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie 

(zwierzęta, rośliny, pokarmowe), inne (w przypadku stwierdzonej alergii rodzice zobowiązani są do 

dostarczenia do przedszkola stosownego zaświadczenia od lekarza specjalisty oraz szczegółowej listy produktów 

wykluczonych z diety dziecka). 

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

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

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

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

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

8. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalisty? (Jakiego?) 

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

9. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, 

opinię o wczesnym wspomaganiu 

…………………………………………………………………………………………………...  
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II. INFORMACJE O RODZINIE DZIECKA  

 Miejsce zamieszkania Telefon kontaktowy Adres mailowy 

MATKA/ 

OPIEKUN 

 

 

 

 

  

OJCIEC/ 

OPIEKUN 

 

 

 

 

 

  

 

III.OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA (upoważnić można 

tylko osoby pełnoletnie)* 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej                                     Stopień pokrewieństwa  

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

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

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

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

*osobom wskazanym powyżej należy wypisać upoważnienie stanowiące Załącznik nr 1 

 

IV. ZGODA RODZICÓW  

1. Wyrażam zgodę na badanie logopedyczne: 

TAK                    NIE 

 

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

(Proszę zaznaczyć właściwe i podpisać) 

2. Wyrażam zgodę na kontakt mojego dziecka z psychologiem (rozwiązywanie sytuacji 

trudnych, profilaktyczne zajęcia grupowe)  

TAK                    NIE 

 

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

(Proszę zaznaczyć właściwe i podpisać) 
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3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka oraz jego prac plastycznych na 

stronie internetowej naszego przedszkola, funpage’u szkoły i lokalnej prasie:  

TAK                    NIE 

 

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

(Proszę zaznaczyć właściwe i podpisać) 

4. Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w spacerach i wycieczkach 

organizowanych poza teren placówki:  

TAK                    NIE 

 

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

(Proszę zaznaczyć właściwe i podpisać) 

 5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka w razie wystąpienia 

objawów chorobowych lub w sytuacji, gdy dziecko zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie. 

 

TAK                    NIE 

 

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

(Proszę zaznaczyć właściwe i podpisać) 

6. W razie wypadku zezwalam na decyzje konieczne (udzielenie pomocy medycznej, 

przewiezienie dziecka do szpitala):  

TAK                    NIE 

 

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

(Proszę zaznaczyć właściwe i podpisać) 

5. Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości głowy:  

TAK                    NIE 

 

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

(Proszę zaznaczyć właściwe i podpisać) 
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V. RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:  

1. Zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Przedszkola w Starych 

Załubicach, Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu.  

2. Niezwłocznego poinformowania przedszkola o każdej zmianie danych teleadresowych.  

3. Przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę 

dorosłą, zgłoszoną nauczycielce.  

4. Bezzwłocznego zgłaszania nauczycielowi chorób zakaźnych i pasożytniczych 

występujących u dziecka. 

5. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowego dziecka.  

6. Bezwzględnego odbierania telefonów z przedszkola w trakcie pobytu dziecka w placówce.  

7. Uczestniczenia w zebraniach rodziców.  

8. Zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat wynikających z uczęszczania dziecka do 

przedszkola.  

 

 

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

(Data i podpisy rodziców)  

 

 


