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Karta zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Gwiazdeczka 
 

 

Proszę o przyjęcie mojego Dziecka do Przedszkola Gwiazdeczka 

w Krakowie i objęcie Go opieką w roku szkolnym 2017/18. 

 

 

 

1. Dane Dziecka: 

Data zapisu Dziecka:  

Imię i nazwisko Dziecka: 
 

PESEL: 

 

Data i miejsce urodzenia Dziecka:  

 

2. Dane Rodziców/Opiekunów prawnych: 

 Mama Tata 

Imię i nazwisko 
  

Adres zamieszkania 
  

Wykonywany zawód 
  

Miejsce pracy 
  

Telefon kontaktowy 
  

E-mail 
  

 

3. Godziny pobytu Dziecka w Przedszkolu ……………….…………………………… 

 

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 Nr dowodu osobistego 

Mama 
 

Tata 
 

……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………. 
 

 #Rekrutacja  2017-2018 
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5. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola/żłobka? ............................................................ 

6. Czy dziecko lubi, aby zwracano się do niego inaczej niż po imieniu? Jak dziecko lubi, aby 
się do niego zwracano? 
………...........................…………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Czy dziecko ma rodzeństwo? Jeśli tak, to w jakim wieku? 

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

8. Czy występują u dziecka schorzenia mające wpływ na jego aktywność, np. alergie, wada 
słuchu, wzroku, przebyte poważne choroby? Jeśli tak, to jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

9. Jakich potraw i produktów dziecko nie powinno spożywać? 

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

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

10. Jakich potraw i produktów dziecko szczególnie nie lubi? 

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

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

11. Czy dziecko potrafi samodzielnie wykonać czynności samoobsługowe (korzystanie z 

toalety, mycie rąk, spożywanie posiłków, ubieranie się)? Przy wykonywaniu których czynności 

potrzebuje pomocy? 

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

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

12. Czy dziecko śpi w ciągu dnia? Czy życzą sobie Państwo, aby spało w Przedszkolu? 

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

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

13. W jaki sposób dziecko lubi spędzać czas?  

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

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

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

14. Czy dziecko potrafi samo zorganizować sobie zabawę? 

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

15. Jakie są ulubione zabawki i zabawy dziecka? 

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

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

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

16. Czy dziecko mówi w sposób zrozumiały dla osób spoza rodziny? 

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

17. Czy dziecko łatwo nawiązuje kontakty z dorosłymi i innymi dziećmi? 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. Czy dziecko rozumie i wykonuje polecenia rodziców? 

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

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

19. Czy dziecko prezentuje zachowania niepokojące rodziców (np. jest wstydliwe, nieśmiałe, 

płaczliwe, uparte, reaguje złością)? Jeśli tak, to jakie i w jakich sytuacjach je przejawia? 

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

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

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

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

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

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

20. Jaki charakter i zainteresowania ma Państwa dziecko (prosimy podkreślić 7 najbardziej 

trafnych określeń): spokojne, wrażliwe, pogodne, absorbujące, ruchliwe, sprytne, ma dobrą 

pamięć, lubi rysować, ma konkretne zainteresowania (np. …………………………………………….…….), 

mówi niewyraźnie, lubi zabawę z kolegami, jest otwarte, wykazuje konkretne uzdolnienia, 

(jakie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..), bywa 

agresywne, ma bujną wyobraźnię, ma kłopoty (z: …………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……), ma 

poczucie humoru, jest niejadkiem, nie potrafi dzielić się tym, co posiada, szybko się uczy, 

łatwo ulega wpływom innych, jest płaczliwe, lubi porządek, dobrze czuje się w grupie 

rówieśników, lubi nieład, woli zabawę ze starszymi dziećmi, woli zabawę z dziećmi  

młodszymi, lubi słuchać muzyki, lubi słuchać bajek. 

21. Jakie są Państwa oczekiwania względem wychowawczyń? 

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

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

22. Czy zainteresowani są Państwo konsultacjami z: 

pediatrą ……………………………………,  stomatologiem ……………………………………, 

okulistą ………………………….…………,  logopedą …….…………………………………..…? 

23. Jakie zajęcia dodatkowe, bezpłatne życzylibyście sobie Państwo, aby wprowadzić do 

Przedszkola?................................................................................................................................. 

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

24. Czy zgadzacie się Państwo na umieszczanie zdjęć swoich Pociech w Internecie na 

stronie Przedszkola? 

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

25. Inne uwagi lub informacje o dziecku. 

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

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

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

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

 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna ……………………........……… 


