
KLUB DZIECIĘCY 

 „AKADEMIA PANA BOGA” 

KARTA DZIECKA 

 
1. Imiona i nazwisko dziecka  

 

 

 

2. Data urodzenia  

 

3. Miejsce urodzenia  

 

4. Adres zamieszkania  

 

5. PESEL  

 

 

6. Deklarowany czas pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym 

OD…………DO………….. 

 

7. Dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka 

 

 
matka/opiekunka ojciec/opiekun 

Imię i nazwisko   

Miejsce pracy   

Telefon   

E-mail   

Godziny pracy   

 

8. Rodzeństwo (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia) 

Imiona Nazwisko Rok urodzenia 

 

 

 

  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

9. Informacje o stanie zdrowia dziecka – choroby przewlekłe, wady rozwojowe, orzeczenia lekarskie  

 

 

10. Zobowiązania rodziców (opiekunów) dziecka:  

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:  

• przestrzegania postanowień statutu Klubu Dziecięcego oraz obowiązujących regulaminów w 

budynku przedszkola 

• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach  

• regularnego uiszczania opłat za Klub Dziecięcy w wyznaczonym terminie  

• przyprowadzania i odbierania dziecka z Klubu Dziecięcego osobiście lub przez osobę dorosłą, do 

tego upoważnioną  

• przyprowadzania do Klubu Dziecięcego zdrowego dziecka  

• uczestniczenia w zebraniach rodziców  

• wyrażam zgodę na spacery poza teren przedszkola 

• wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach (także autokarowych). 

• wyrażam zgodę na diagnozę logopedyczną, psychologiczną oraz na przeprowadzenie przez 

fizjoterapeutę diagnozy dotyczącej wad postawy. 

• wyrażam zgodę na sprawdzanie higieny i czystości u mojego dziecka. 

wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej 

przedszkola. 

• wyrażam zgodę na noszenie mundurka przez moje dziecko. 

 

Podpis 

 

11. Informacje o dziecku TAK NIE 

Czy jest pod opieką specjalisty?................................................... 
                                                                                                   jakiego 

  

Czy jest uczulone?................................................................................. 
                                                                                                   na co 

  

Czy sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?   

Czy są sytuacje lub rzeczy, których się boi?   

Czy śpi w dzień?   



Czy potrafi samodzielnie: TAK NIE 

       Jeść   

       Chodzić   

       Myć ręce   

       Założyć buty   

       Ubrać się   

 

12. Jest raczej: 

Pogodne  Spokojne  Ruchliwe  

Płaczliwe  Odważne  Zamknięte w sobie  

 

13. Inne informacje o dziecku 

 

 

14. Oświadczam, że podane informacje o dziecku są zgodne ze stanem faktycznym 

Podpis 

 

15. Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki przez inne osoby  

(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie) 

 

Ja …………………………………….…………………………… legitymujący się dowodem osobistym 

                               (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

 

o numerze …………………………....      upoważniam do przyprowadzenia i odbioru mojego dziecka z 

przedszkola następujące osoby: 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Stopień 

pokrewieństwa 

Seria i nr 

dowodu 

osobistego 

Okres ważności 

upoważnienia 

Telefon 

kontaktowy 

1.      

2.      

3.      



4.      

 

 

16. Oświadczenie 

Oświadczam, że Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 

(………………………………………………………………………………………………………………….nazwisko, imię, seria i nr dowodu 

osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO. - w celach związanych z 

pobytem dziecka w Klubie Dziecięcym (przedszkolu), w tym w dzienniku zajęć przedszkola oraz w innej 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dane mogą być udostępniane 

wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Data                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
„Akademia Pana Boga” 

ul. Jana Kazimierza 21, 42-605 Tarnowskie Góry 
Nip: 645-256-24-32, Regon: 384364240 

Tel: +48 794 474 555 
www.akademiapanaboga.pl  e-mail:  biuro@akademiapanaboga.pl 

 


