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KARTA PRZEDSZKOLAKA 

Szanowni Rodzice, 

Przedstawiamy Państwu do wnikliwej analizy ankietę wspomagającą naszą pracę w okresie adaptacji. 

Gwarantujemy Państwu, iż zebrane informacje posłużą nam wyłącznie do pracy opiekuńczo- 

wychowawczo - dydaktycznej w naszym przedszkolu. 

 

Dziękuję Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna 

 

Imię i nazwisko dziecka: ............................................................................................................. 

Imię i nazwisko rodziców (opiekunów): 

Mama  ……………………………………….………………………… tel.…………………………..… 

Tata  ……………………………………….………………………… tel.…………………………..… 

inna osoba (kto?) ……………………………………….………………   tel.…………………………..… 

 

Informacje ogólne: 

1) czy dziecko uczęszczało do żłobka (lub innego przedszkola)? Jeżeli tak to od którego miesiąca (roku) 

życia? ............................................................................................................................................................. 

2) kto będzie odbierał dziecko z przedszkola (mama, tata, prawni opiekunowie, dziadek, babcia, inne 

upoważnione, pełnoletnie osoby): ................................................................................................................... 

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

PROSIMY O WYPEŁNIENIE „UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA” (Załącznik nr 2 do umowy) 

BĘDZIE TO JEDYNA PODSTAWA, ABY WSKAZANA OSOBA NIE BĘDĄCA PRAWNYM OPIEKUNEM 

ODEBRAŁA DZIECKO Z PRZEDSZKOLA! 

Dane dotyczące rozwoju dziecka: 

1) Umiejętności wypowiadania się: 

a. czy dziecko mówi zrozumiale?  .................................................................................................... 

b. jaki jest jego zasób słownictwa?  .................................................................................................... 

c. czy używa form grzecznościowych? .................................................................................................... 

2) Sprawność ruchowa: 

a. czy dziecko porusza się samodzielnie? .................................................................................................... 

b. czy dziecko chodzi samodzielnie po schodach?  .......................................................................... 

3) Ulubione zabawy: 

a. w domu  ........................................................................................................................ 

b. poza domem  ........................................................................................................................ 

c. czym dziecko lubi się bawić? ............................................................................................................ 

d. czy potrafi się bawić samo? Jak długo? ............................................................................................... 

e. czy umie bawić się razem z innymi dziećmi? ................................................................................... 

f. z kim bawi się najchętniej (mama, tata/ prawni opiekunowie, inni dorośli, rodzeństwo, inne dzieci) ? 

g. czy sprząta swoje zabawki? ................................................................................................................. 

Samodzielność w zakresie czynności codziennych: 

1) Ubieranie: 

a. czy dziecko potrafi samo się ubrać? .................................................................................................... 

b. czy dziecko rozpoznaje swoje rzeczy? .................................................................................................... 

c. czy zwraca uwagę na estetykę i czystość ubioru? ........................................................................... 
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2) Jedzenie: 

a. czy dziecko chętnie je, czy raczej jest niejadkiem? ........................................................................... 

b. czy je samodzielnie? ...................................................................................................... .................. 

c. ulubione potrawy: .............................................................................................................................. 

d. potrawy budzące niechęć: ................................................................................................................. 

e. dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem (jakie? dlaczego?) ............................................... 

f. jest alergikiem uczulonym na....................................................................................................................... 

3) Potrzeby fizjologiczne: 

a. czy dziecko zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne? ........................................................................... 

b. czy potrafi samo się załatwić? ................................................................................................................. 

c. czy korzysta z papieru toaletowego? .................................................................................................... 

d. czy moczy się w ciągu dnia (nosi pampersa w ciągu dnia; do spania, inne)? ………………………………. 

4) Formy odpoczynku w ciągu dnia: 

a. czy dziecko śpi bądź inaczej odpoczywa w ciągu dnia? Kiedy? Jak długo? ............................................... 

 

Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

1) Jak często dziecko choruje? Na jakie choroby najczęściej? ........................................................................... 

2) Jakie choroby zakaźne przebyło dziecko? .................................................................................................... 

3) Czy w rozwoju dziecka występują /występowały jakieś zaburzenia lub nieprawidłowości? Jeśli tak, to jakie?

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

4) Czy dziecko jest pod stała opieką specjalistyczną? Jaką? ...................................................................................... 

5) Które z zaleceń specjalistów powinny być wypełnione przez przedszkole?............................................................. 

6) Czy dziecko jest alergikiem? Na co jest uczulone? ........................................................................................ 

7) Inne informacje o rozwoju dziecka ................................................................................................................. 

 

Zachowanie dziecka: 

1) Czy dziecko łatwo rozstaje się z mamą (prawnym opiekunem)? ........................................................................... 

2) Czy chętnie pozostaje z osobami spoza najbliższej rodziny? ........................................................................... 

3) Czy Państwa zdaniem dziecko jest raczej (proszę podkreślić właściwe): pogodne, ruchliwe, spokojne, płaczliwe, 

spontaniczne, odważne, zamknięte w sobie, lękliwe, unikające kontaktu z innymi. 

4) Jak zachowuje się w kontaktach z innymi osobami? ………………………….................................................... 

5) Jak zachowuje się, gdy jest zdenerwowane? ....................................................................................................  

6) Czy są sytuacje, których dziecko nie lubi lub się boi? Jakie? ....................................................................... 

 

Zainteresowania, uzdolnienia dziecka: 

Moje dziecko – cechy szczególne, ważne:.............................................................................................................. 

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

 

 Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej ankiecie są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w „Karcie 

przedszkolaka” dla potrzeb zadań opiekuńczo-wychowawczych podejmowanych w placówce, zgodnie z art. 6, 

ust. 1, lit. a oraz art. 9 ust. 2 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 04 maja 2016 r. („RODO”). Wiem, iż przysługuje mi prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

Klauzula informacyjna  

dot. przetwarzania danych osobowych w Karcie Przedszkolaka 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału 

Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem 

można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1, lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu zapewnienia dziecku 

bezpiecznego pobytu w Placówce.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, a po tym czasie przez okres maksymalnie 3 lat, chyba że skorzysta 

Pani/Pan z przysługujących praw o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art . 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 

RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

(art. 77 RODO). 

 

 Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych w/w celu.  

 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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