
…………………………… 

(pieczęć placówki przedszkola) 

 

 

KARTA  DZIECKA  SZEŚCIOLETNIEGO 

 

I. Dane o dziecku 
 

1. Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………. 

2. PESEL dziecka …………………………………………………………………………… 

3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………........ 

4. Czy dziecko było w żłobu  - tak od  ……………….. do ………………, nie; 

                          przedszkolu  - tak  od ………………... do ………………, nie ; 

5. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………… 

6. Adres zameldowania ………………………………………………………………………… 

7. Telefon domowy: …………………… tel. komórkowy  matki  …….………………………. 

                                                                   tel. komórkowy ojca ……………………………….. 

8. Forma docierana do przedszkola …………………………………………………………….. 

 

II. Rodzina  

1. Rodzina: pełna, niepełna, rozbita. Inna sytuacja …………………………………………….. 

2. Rodzice (opiekunowie) ojciec (opiekun)                                matka (opiekunka) 

    - imię i nazwisko  ……………………...............              …………………………………… 

    - godziny pracy     ……………………… ……..  …………………………………… 

    - nazwa, adres  i tel. zakładu pracy  

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

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

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

3. Rodzeństwo  (imię i nazwisko, rok urodzenia) 

 -   ………………………………………………. 

 -   ………………………………………………. 

 -  ……………………………………………….. 

 



III . Informacje rodziców o dziecku i warunkach wychowawczych w domu 

1. Jakie są ulubione zajęcia, zabawy dziecka   .................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

2.  Czy dziecko ma stałe obowiązku, jakie: np. Związane z samoobsługą, pomocą               

     w gospodarstwie domowym, opieką nad rodzeństwem, zwierzętami domowymi, inne) 

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

3. Czy jest w ciągu dnia wyznaczony czas tylko dla dziecka; jeżeli tak, to ile on wynosi 

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

4. Spostrzeżenia rodziców dotyczące charakterystycznych pozytywnych cech dziecka, 

zainteresowania, zdolności itp. ……………………………………………………… 

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

5. Co rodziców niepokoi w zachowaniu dziecka, jakie występują trudności   

      wychowawcze i rozwojowe, co ma negatywny wpływ na dziecko: …………………. 

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

  

IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (Dz. U. nr 97 z 1997 r.   

     art.  24, 32, 35) 

 

1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Zarządzeniem MEN Nr 5               

    z  dnia 18 marca 1993 r. w sprawie prowadzenia przez przedszkola i szkoły publiczne   

    dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. MEN z 1993 r. Nr 4 pozycja 12) 

2. Dane dotyczące miejsca, telefonu i czasu praczy rodziców zbierane są w celu uzyskania   

    możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających (np. choroba   

    dziecka) i będą udostępnione tylko nauczycielom przedszkola. Rodzice zobowiązani są do  

     stałej aktualizacji numerów telefonów. 

 3. Na zebranie danych, o których mowa z punkcie 2 wyrażam zgodę. 

 

Data ………………………… 

 

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

                   (podpis matki)                                                        (podpis ojca) 


