
Imię i nazwisko:
KARTA INFORMACYJNA

Pobyt dziecka w przedszkolu:

Czy Dziecko uczęszczało do żłobka/przedszkola         tak                          nie
Jeśli tak, to kiedy i w jakim 
okresie .................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prosimy o krótkie opisanie jak przebiegała adaptacja Państwa Dziecka
………………………………………………………………………………...................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
Prosimy o określenie:
a) okres, w którym dziecko będzie uczęszczało do przedszkola................................................................
b) w jakie dni tyg. ……..............ilość godzin dziennie .............w jakich godzinach od ........ do .............

INFORMACJE ZDROWOTNE:

Aspekty zdrowotne, na które powinniśmy zwrócić uwagę, w tym szczegółowe informacje dotyczące przeciwwskazań 
w zakresie żywienia udokumentowane zaświadczeniem lekarskim:

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

Przebyte choroby zakaźne……………………………………………………………… ……………….

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

Choroby przewlekłe 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Czy dziecko jest alergikiem (jeśli tak, to proszę podać na co jest uczulone i proszę wymienić jakich produktów 
dziecko nie może spożywać oraz wymienić szczegółowo znane zagrożenia w kategoriach uczuleń pokarmowych i 
wziewnych): 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………...………………………………….
…….......................................................................................................................................................................

Czy są jakieś szczególne sytuacje, w których dziecko reaguje w określony sposób/ jak?(np. denerwuje 
się,gdy)?...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Choroby i niedyspozycje, na które dziecko często zapada: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Czy dziecko stale pobiera lekarstwa? (jeśli tak to jakie)………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………

Którą ręką dziecko najczęściej się posługuje? ........................................................................................... W jakim wieku
zaczęło mówić proste słowa? …………………………………………………………... Czy aktualnie mówi prostymi 
zdaniami? …………………………………...…………………………… Sygnalizuje potrzeby 
fizjologiczne?...........................................................................................................

Inne ważne informacje o dziecku, które uznacie Państwo za istotne podczas jego pobytu w przedszkolu/ można 
wpisać również zainteresowania dziecka ………...
…………………………………………………………………..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................



OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA :

Oświadczam, że: 

 zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka  w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki.

 w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u mojego dziecka należy skontaktować się z (w razie braku 
kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi):  

                                       imię i nazwisko                                                                            telefon

a) ...................................................................................... .................................... 

b) ...................................................................................... .................................... 

 w razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na podjęcie działań medycznych, w tym
przewiezienie do szpitala i bezzwłoczne powiadomienie jednej z osób wymienionych wyżej.

 deklaruję informować na bieżąco dyrekcję przedszkola w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, 
pracy oraz numeru telefonu kontaktowego.

 zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych pobytem dziecka w przedszkolu zgodnie z 
obowiązującą umową. 

 wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz wyrażanie czułości 
poprzez przytulanie, głaskanie, pomoc przy czynnościach fizjologicznych. 

 „zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, w tym, w systemie informatycznym,  dla potrzeb procesu rekrutacji do przedszkola”.

 wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i wykorzystywanie jego wizerunku w celach 
marketingowych, oraz pamiątek dla rodziców oraz Żłobka i Przedszkola Elemelek.

 oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Niepublicznego Przedszkola Elemelek dostępnym w placówce i 
akceptuje jego warunki i postanowienia. 

 następujące osoby pełnoletnie upoważniam do odbioru mojego dziecka z przedszkola:

 Imię i nazwisko                    pokrewieństwo               nr Dowodu Osobistego                     nr telefonu

1..................................................................................................................................................................

2…………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………..

4……………………………………………………………………………………………………………

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

                                                                                     Data              czytelny podpis

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i 
pobytem naszego dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Elemelek, danych osobowych przez właściciela 
Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Elemelek zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych.

Miejscowość ………………………………………….., dnia …………………………………………..

Podpis:  ojca / matki / opiekuna ………………………………………………………………………….


