
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 8.2021 r.  z dnia 

28 stycznia 2021 r. 

WNIOSEK - KARTA  ZAPISU  DZIECKA 

DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO 
 

Dane o dziecku 

Nazwisko i imię 

Data i miejsce urodzenia 

PESEL 

           

 (w przypadku braku nr PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

Adres zamieszkania  

Informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszczało: 

 

Forma docierania do oddziału 

Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z PPP      Tak/Nie* 

Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej, w tym zdrowotnej  Tak/Nie 

Jeżeli tak, to jakiej? 

Wskazania dla nauczyciela 

 
 

Dane o rodzinie dziecka 

Rodzina: pełna, niepełna, rozbita, inna sytuacja  

U kogo przebywa dziecko: 

Rodzice (opiekunowie): matka (opiekunka) ojciec (opiekun) 

imię i nazwisko   

adres zamieszkania   

nazwa zakładu pracy   

telefon kontaktowy   

adres poczty elektro-

nicznej   

Rodzeństwo: imię i nazwisko rok urodzenia typ szkoły lub zawód 

1.    

2.    

3.    

4.    

Inne osoby wspólnie zamieszkujące: 

Warunki bytowe rodziny 

Mieszkanie – słabe, wystarczające, dobre 



Pokój dziecka: ma własny, dzieli z rodzeństwem 

Czy dziecko ma książki: tak – nie. Czy korzysta z nich: tak – nie. 

Czy dziecko ma przybory do rysowania: tak – nie. Czy korzysta z nich: tak – nie. 

Czy rodzice czytają dziecku bajki, baśnie, opowiadania: tak – nie.  

 

*Jeżeli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu. 

 

Na podstawie rozmowy z ..........................................      wypełnił(a) ............................................................................... 

Warto wiedzieć, że: 

 Szkoła Podstawowa w ……………………..stanie się administratorem podanych wyżej danych osobowych; 

 nasza siedziba mieści się w ……………………………………..; 

 inspektorem ochrony danych jest ……………………………………………………………………………………………..    

                                                                                             (podać imię, nazwisko, adres e-mail lub nr tel.); 

 podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit, c RODO w celu zapisu dziecka do SP; 

 dostęp do podanych danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy oraz organy upoważnione na pod-

stawie przepisów prawa; 

 dbamy o ochronę podanych danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że 

przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

 osoba, która podaje dane ma prawo do dostępu do nich i prawo do sprostowania podanych danych. 

 

 

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

    podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

Informacje rodziców o dziecku i warunkach wychowawczych w domu 

Ulubione zabawy, zajęcia: 

Szczególne zainteresowania, zdolności: 

Zachowania budzące niepokój: agresywność, lękliwość, nieśmiałość, płaczliwość, 

Nadruchliwość. 

Umiejętności dziecka 

Ubieranie się: samodzielnie nakłada elementy garderoby – nie samodzielnie,  

Puzzle i układanki: układa samodzielnie, potrzebuje pomocy, nie układa. 

Znajomość kolorów: zna wszystkie, myli, nie zna. 

Dziecko używa: lewej ręki, prawej ręki, raz lewej raz prawej. 

Rysowanie: chętnie rysuje, nie lubi rysować. 

Dziecko: mówi poprawnie, ma wadę wymowy. 


