
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA 

 IM. KS. F. BLACHNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU  
 

1. DANE OSOBOWE dziecka: 

1) Nazwisko …………………………………………………… Imię/imiona …………………………………………………………..... 

2) Data i miejsce urodzenia dziecka ……………………………………………………………………………………................… 

3) Pesel 
 

4) Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………... 

5) Adres zameldowania …………………………………………………………………………………………………….…….................. 

6) Wyznanie dziecka i data chrztu………………………………………………………………………………………..………………  

7) Przynależność do parafii ......................................................................................................................................................... 

2. DANE RODZICÓW / Prawnych Opiekunów: 

Dane osobowe Ojciec/Opiekun Matka/Opiekunka 
Nazwisko   

Imię /imiona   

Adres zamieszkania   

PESEL 
 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  
 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  

Telefony kontaktowe   

e-mail   

Miejsce pracy   

Zawód wykonywany   

Wyznanie    

3. INFORMACJE O DZIECKU 

1) Stan zdrowia dziecka (proszę zakreślić):    bardzo dobry,       dobry,        zły; 

2) Choroby przewlekłe dziecka, wady rozwojowe, alergie………………………………………………………………… 

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

3) Dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej: TAK/NIE*, jakiej……………….…………………..…………… 

4) Czy dziecko było badane w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej ? TAK/NIE* 

Czy ma opinię lub orzeczenie ? TAK/NIE*- nr …………………………..………………………………………………….. 

5) Samodzielność  dziecka w zakresie:  

 samoobsługi ubierania się  w stopniu:  1,  2,  3,  4,  5 

 samoobsługi higieny osobistej:  1,  2,  3,  4,  5 

 czynności porządkowych:  1,  2,  3,  4,  5 

6) Czy i w jakimś zakresie potrzebna jest pomoc dziecku? .…………….………………………................................. 

7) Mocne i słabe strony dziecka: 

 Zainteresowania, uzdolnienia: ……….…………………………..……………………………..…………………………..… 

 Trudności, problemy: .…………..…………………………….………………………..…………………………………………... 

8) Ulubione zajęcia i zabawy dziecka, sposób spędzania wolnego czasu ..…………………………………… 

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

9) Czy dziecko chodziło do innego przedszkola TAK/NIE* - przez okres: ……… miesięcy / lat 

3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  12)  13)  



10) Czy dziecko do tej pory: uczyło się języka obcego: TAK/NIE*-  jakiego………………………….……………… 

11) Czy uczestniczyło w zajęciach dodatkowych jakich?.................................………..…………………………......... 

12) Czy są Państwo zainteresowani organizacją  zajęć za dodatkową opłatą. TAK/NIE*– jakiego rodzaju 

zajęć chcą Państwo dla dziecka? - basen, indywidualne zajęcia logopedyczne, taneczne, inne – jakie: 

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

13) W jakich godzinach zamierzają Państwo pozostawiać dziecko w Przedszkolu od……..….… do……….….. 

 

4. INFORMACJE OD RODZICÓW: 

1) Ilość dzieci w rodzinie  ……, kolejność urodzenia tego dziecka 1, 2  3,  4,  ……… . 

2) Czy biorą Państwo udział w formacji duszpasterskiej, wspólnocie, ruchu NIE /TAK - w jakiej?  

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

3) Co skłoniło Państwa do ubiegania się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola? ………………………. 

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

4) Jakie wartości uważają Państwo za najważniejsze w wychowywaniu dziecka? ………………..……….……. 

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

5) Jakie zagadnienia interesują Państwa, w kontekście kształcenia i wychowania dziecka. Proszę podać 

propozycje tematów na konferencje dla rodziców: …………………….………………………………………………….. 

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

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

6) Co mogą Państwo zaoferować, aby nasze przedszkole mogło lepiej funkcjonować? 

czas, finanse, 1%, zaangażowanie w Radzie Rodziców, w dowożeniu, konkretną pomoc w 

…………………….………………………… np. pomoc w organizowaniu imprez, wycieczek, remonty, itp.* 

7) Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola - imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa – 

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

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

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

*proszę zakreślić 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW: 

1. Przyjmujemy katolicki charakter Przedszkola (Statut, System Wychowawczy, Regulaminy) i deklarujemy 
współdziałanie w jednolitym oddziaływaniu wychowawczym na dziecko zgodnie z wartościami 
głoszonymi przez Kościół Katolicki.   

2. Zobowiązujemy się do podpisania umowy oraz dostarczenia wymaganej dokumentacji w ustalonym 
terminie. 

3. Dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, zobowiązujemy się do 
bezzwłocznego zawiadomienia Przedszkola o każdej zmianie powyższych danych. Wyrażamy zgodę na 
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka, a także danych naszych i członków naszej 
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w systemach informatycznych w celu 
przeprowadzenia rekrutacji i w zakresie działalności Przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się 
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W 
przypadku wszelkich zmian danych osobowych przysługuje Państwu możliwość ich aktualizacji. 

     

 Czytelne podpisy rodziców/opiekunów                                

Białystok, dn.……………………………                    ……..…………………………………….      ..………………………………………………       


