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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci 

do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce 

oraz udziału w projekcie „Ja też jestem przedszkolakiem  
– nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik”. 

 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO  

W .................................. 

 
Kartę wypełniają rodzice lub uprawnieni do tego opiekunowie. Niniejsza karta jest umową zawartą 

pomiędzy Rodzicami a  Dyrektorem Szkoły Podstawowej, przy której będzie działał Punkt 

Przedszkolny . Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z całością.  

 

 

Część I – wypełniają rodzice (opiekunowie) 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do punktu przedszkolnego  od dnia …………………………… 

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………….......... 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka: …………………………………..PESEL;………………… 

3. Adres zamieszkania dziecka ………………….………………………………………..………. 

4. Adres zameldowania dziecka …………………………………..………………………………. 

5. Imiona i nazwiska rodziców – opiekunów …………………………………………………..... 

………………………………………………………… 

6. Informacje o możliwości kontaktu z rodzicami/ opiekunami 

 Miejsce pracy matki – telefon kontaktowy ……………………………………………. 

 Miejsce pracy ojca – telefon kontaktowy ……………………………………………… 

 Telefon domowy 

stacjonarny/komórkowy………………………………………………………………… 

7. Inne ważne informacje: (właściwe podkreślić) 

- rodzina, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej 

- rodzina pełna- rodzic samotnie wychowujący dziecko 

- dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
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    8.  Deklaracja rodziców uczestnictwa dziecka w dodatkowych bezpłatnych zajęciach: 

(zaznaczyć) 

 zajęcia z logopedą 

 zajęcia z psychologiem 

 zajęcia z rytmiki 

 spacery i wycieczki turystyczno – rekreacyjne 

Powinności rodziców 

1. Przestrzeganie postanowień określonych w organizacji punktu przedszkolnego. 

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego przez rodziców lub 

opiekunów w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. (Nauczyciel może powierzyć 

dziecko przy odbiorze z punktu przedszkolnego pełnoletnim osobom pod szczególnymi 

warunkami określonymi w regulaminie szkoły oraz po wypełnieniu przez rodziców 

pisemnego oświadczenia – na początku roku szkolnego). 

3. Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

4. Współpraca z nauczycielami dziecka w sprawach edukacyjno – wychowawczych. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW: 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………….. będzie regularnie 

uczęszczało na zajęcia w roku szkolnym ….……/…….., co umożliwi pełną realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola: 

 

Oświadczam, że będę przyprowadzać i odbierać dziecko  ……………………………………………….. 

z punktu przedszkolnego w wyznaczonych godzinach. Jednocześnie upoważniamy do obioru dziecka 

następujące osoby: 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 
   Imię i Nazwisko               data urodzenia                      nr i seria dowodu osobistego 

 

2. …................................................................................................................................................. 
   Imię i Nazwisko               data urodzenia                      nr i seria dowodu osobistego 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………..  
   Imię i Nazwisko               data urodzenia                      nr i seria dowodu osobistego 

 

4. …………………………………………………………………………………………………………….. 
   Imię i Nazwisko               data urodzenia                      nr i seria dowodu osobistego 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka od 

momentu jego odbioru z punktu przedszkolnego przez wskazaną powyżej osobę. 
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Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z pracy wychowawczo-

dydaktycznej przedszkola, na których będzie moje dziecko w celu promocji placówki na stronie 

internetowej i w materiałach promocyjnych projektu. 

 

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych mojego dziecka oraz upoważnionych (na początku roku szkolnego) do jego odbioru 

osób w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w punkcie przedszkolnym zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do regularnego zaopatrywania dziecka w drugie śniadanie 

podczas pobytu w punkcie przedszkolnym.  

 

                                                                                        Czytelny podpis rodziców:  

1. ………………………………………………... 

2. ………………………………………………… 

 

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

 

 

Część II – wypełnia przedszkole 

 

Dyrektor szkoły/Komisja Rekrutacyjna przy Punkcie Przedszkolnym w ......................................  

a) zakwalifikował/a dziecko do przedszkola z dniem …………………...……...…………….. 

b) nie zakwalifikował/a dziecka z powodu .……………………………………………….….. 

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

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

 

Dyrektor szkoły/Przewodniczący  

         Komisji Rekrutacyjnej:             

                                                                                                                 Członkowie: 

 

1. ……………………                                                             1. ……………….………….. 

                                                                                                 2. …………………….…….. 
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Poznajemy przyszłego przedszkolaka. 

 

Punktem wyjścia do pozytywnego kontaktu jest wiedza o dziecku. My powinniśmy poznać dziecko, 

a dziecko nas. W naszym punkcie przedszkolnym  rodzice dzieci przyjętych do placówki wypełniają 

poniższą ankietę. 

 

                                                    WYWIAD Z RODZICAMI 
 

DANE DOTYCZĄCE ROZWOJU DZIECKA 

Imię i Nazwisko dziecka .......................................................................................................... 

 

1. Czy dziecko urodziło się zdrowe?                                          Tak/ Nie 

2. Czy dziecko jest prawo czy leworęczne ? 

……………………………………………………………………………. 

3. W jakim wieku zaczęło samodzielnie chodzić? ....................................................................... 

4. W jakim wieku zaczęło mówić proste słowa? ......................................................................... 

5. Czy aktualnie mówi prostymi zdaniami.................................................................................... 

6. Czy sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? .................................................................................. 

7. Czy często choruje? .................................................................................................................. 

8. Jeżeli tak, to na jakie choroby najczęściej? 

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

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

9. Jakie choroby zakaźne przebyło dziecko? 

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

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

10. Czy miało wypadki? ................................................................................................................ 

Jeżeli tak, to jakie? ........................................................................................................................ 

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

11. Czy miało utraty przytomności? .............................................................................................. 

Jeżeli tak, to jak często? ................................................................................................................ 

12. Czy przebywało w szpitalu? ..................................................................................................... 

13. Jeżeli tak, to jak często? ........................................................................................................... 

14. Czy w rozwoju dziecka występowały / występują zaburzenia lub nieprawidłowości?  

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

15. Jeżeli tak to jakie? ................................................................................................................... 

Kiedy i przez kogo została postawiona diagnoza? Jak brzmi? 

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

....................................................................................................................................................... 
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16. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną?.................................................................. 

Jeżeli tak, to: 

Od kiedy? ...................................................................................................................................... 

Gdzie? ........................................................................................................................................... 

Jacy specjaliści opiekują się dzieckiem ? ..................................................................................... 

Które z zaleceń specjalistów powinny być również wypełniane w punkcie przedszkolnym? 

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

18. Czy dziecko ma rodzeństwo? 

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

19. Czy dziecko miało kontakty z rówieśnikami?     Tak        często         rzadko        nie * 

20. Jak dziecko reaguje na rozstanie z rodzicami? 

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

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

21. Dziecko (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

Interesuje się 

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

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

Jest bardzo zdolne. W jakim obszarze?............................................................................................... 

Potrafi dobrze (grać, śpiewać, czytać)* lub 

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

Lubi bawić się (czym lub w jaki sposób) 

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

Inne istotne informacje o dziecku, które chcą nam Państwo przekazać:  

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

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

 

                                       

Podpis Rodziców 

 

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

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

*Proszę podkreślić wybraną odpowiedź 

 


