
    …………………………………………….                   
                          (pieczątka szkoły)               

 

 

KARTA   ZGŁOSZENIA  DZIECKA   6- LETNIEGO 

 

 

I  Dane dotyczące dziecka: 

 

Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................. 

 

Data i miejsce urodzenia............................................................................................................ 

 

Nr pesel....................................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania.................................................................................................................... 

 

Telefon domowy........................................................................................................................ 

 

II Dane dotyczące rodziców: 

 Matka Ojciec 

Imię i nazwisko  

 

 

 

Adres zamieszkania (wpisać 

gdy jest inny niż adres 

zamieszkania dziecka) 

 

 

 

 

 

Miejsce pracy, telefon  

 

 

 

Telefon kontaktowy 

(komórkowy, domowy) 

 

 

 

 

 

III  Dane dotyczące rodziny: 

1. Rodzeństwo dziecka:   (proszę podać imiona i rok urodzenia) 

 

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

 

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

 

2. Status rodziny:        * podkreślić właściwe 

 rodzina : pełna / niepełna*  

 matka / ojciec* samotnie wychowujący dziecko: tak / nie* 

 rodzina zastępcza: tak / nie* 

 rodzic z orzeczoną niepełnosprawnością: tak / nie* 

3. Warunki socjalno – bytowe: 

 sytuacja mieszkaniowa : dobra / przeciętna / zła 

 sytuacja materialna : dobra / przeciętna / zła 



 

III  Dodatkowe informacje o dziecku: 

 

1. Stan zdrowia dziecka: 

 

a) dziecko urodziło się zdrowe ( jeżeli nie, podać wady i schorzenia )....................................... 

 

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

 

b) dziecko jest uczulone na :......................................................................................................... 

 

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

 

c) dziecko choruje na.................................................................................................................... 

 

d) dziecko jest objęte opieką specjalistyczną (psycholog, logopeda, inne):................................. 

 

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

 

2. Sygnały dotyczące trudności wychowawczych i rozwojowych:...................................... 

 

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

 

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

 

3. Informacje o dziecku: 

 

 Czy dziecko uczęszczało do przedszkola .................................................................... 

 

 

 Czy jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych ? ............................................ 

 

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

 

 Inne uwagi o dziecku / uzdolnienia, trudności/................................................................. 

 

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

 

V  Dodatkowe deklaracje rodziców:   *niepotrzebne skreślić 

 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z 

religii. 

2. Wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody*  na publikowanie zdjęć dziecka na stronie 

internetowej szkoły oraz Urzędu Gminy Mucharz.. 
3. Moje dziecko będzie korzystało z obiadów: tak / nie.* 

4. Jako rodzic zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień statutu szkoły 

 podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach 

 regularnego uiszczania opłat za posiłki w wyznaczonym terminie 



 przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osobę 

dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo  

 uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA l JEGO 

RODZINY 

 

Zgodnie z Zarządzeniem MEN  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki 

oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. MEN Nr 23 poz. 225) informacje 

powyższe są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania 

sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są 

zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez szkołę 

w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych 

(art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobow

ych. Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

Oświadczam, że dane zawarte w karcie, są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

Czytelny podpis:  

 

Matki: ………………………………..                 Ojca: ...... …………………………… 

 

………………………………………………………… 

                        (miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

 


