
                                                                                                                                                                                                                                                     

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY …………….. 

Przedszkole  ® Od dnia ………………………… Do dnia ………………………… 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL   

           

  

IMIĘ I NAZWISKO: 

Data urodzenia:    Miejsce urodzenia: 

Adres zameldowania dziecka: 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka/przedszkola? TAK NIE 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności TAK NIE 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK NIE 

Rodzeństwo: …………………………………………………………………………………………..………. 

Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu? ……………………..……………………………………...……… 

(Jeżeli tak, proszę podać rodzaj dolegliwości, metody leczenia) ……………………………………………… 

Czy dziecko jest uczulone? …………………………………..…………………………..………………...….. 

(Jeżeli tak proszę podać na co) ……………………………………………………………………………...…. 

Czy dziecko przyjmuje jakieś leki? ………………………………………………………………………….... 

Jakie pokarmy dziecko lubi najbardziej? …………………..………………………………………………..... 

Czego zdecydowanie nie zje? …………………………………………………………………………………. 



Czy istnieją sytuacje lub przedmioty, które wywołują w dziecka uczucie lęku? …………………………….. 

(jeżeli tak, proszę je wymienić) ……………………………………………………………………………..... 

W jaki sposób dziecko najchętniej się bawi? …………………………………………………………………. 

Jaki charakter i zainteresowania ma Państwa dziecko? (proszę podkreślić najbardziej trafne) 

Spokojne, wrażliwe, pogodne, absorbujące, ruchliwe, sprytne, ma dobrą pamięć, lubi rysować, lubi 

tańczyć, lubi śpiewać, ma konkretne zainteresowania np.: …………………………………………………… 

Mówi niewyraźnie, jest otwarte, bawi się samo, bywa agresywne, ma bujną wyobraźnie, ma poczucie 

humoru, wykazuje konkretne uzdolnienia np.: ……………………………………………………………….. 

Jest niejadkiem, nie potrafi dzielić się z innymi, szybko się uczy, jest płaczliwe, lubi porządek, lubi 

bałaganić, ma kłopoty z np.: ………………………………………………………………………………….. 

Lubi słuchać muzyki, lubi grać na komputerze, lubi zabawki militarne, lubi zabawę w ……………………… 

Dodatkowe informacje o dziecku, mogące mieć znaczenie podczas jego pobytu w przedszkolu : 

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

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

DANE OSOBOWE RODZICÓW  / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

 DANE MATKI / OPIEKUNA DANE OJCA / OPIEKUNA 

Imię i nazwisko   

Adres  zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

Telefon kontaktowy - miejsce pracy   

Adres e-mail   

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu                     od ……………….      do ………………… 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola 

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

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

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

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

Skąd dowiedzieli się Państwo o naszym przedszkolu? 

- z Internetu             

- od znajomych 

- z plakatów, ulotek, z billboardu 

- inne: ………………………………………………………………………………………………………….. 



Co skłoniło Państwa do wyboru naszego przedszkola? ………………………………………………………. 

 

Inne: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pouczenia: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne 

Przedszkole  ® w Krakowie. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do świadczenia usług wyżywienia dziecka – art.6 ust.1 lit. b RODO, 

a także zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, do końca pobytu dziecka w Publicznym 

Przedszkolu  ® w Krakowie. 

Dane są przetwarzane także w systemie informatycznym i przekazywane są jednostce prowadzącej obsługę księgową. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści danych, w tym informacji o tym, jakie dane i w jakim celu 

są przetwarzane; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych; żądania 

usunięcia danych; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych. Dane 

zostaną usunięte pod warunkiem, że ich przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) 

 

Kraków, dnia…………………………… 
 
 

………………………………………………………. 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  ® 31-423 Kraków, ul. Łepkowskiego 7/ LU 1,2,3 

www.malutkowo.pl  mail: biuro@malutkowo.pl 
tel/fax +48 12 44 64 904 


