KARTA PRZEDSZKOLAKA
"Sądzimy, że dziecko nie potrafi chodzić - wi ęc nosimy je na r ękach, że nie potrafi pracowa ć - wi ęc pracujemy za nie (…)
a dziecko od chwili urodzenia , musi samodzielnie przebyć długą i ciężką pracę własnego rozwoju”
M.Montessori

Dane dotyczące dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Adres zamieszkania ul.
Data urodzenia

Nr PESEL
nr.
Kasa Chorych

Grupa krwi

Dane dotyczące rodziców/ opiekunów dziecka
Mama
Imię
Nazwisko
Nr dowodu tożsamości
tel. domowy
tel. komórkowy
tel. do pracy
e-mail

Tata
Imię
Nazwisko
Nr dowodu tożsamości
tel. domowy
tel. komórkowy
tel. do pracy
e-mail

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Czy dziecko uczęszczało do innego przedszkola? b ądź na zajęcia adaptacyjne?
2. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?

3. W jakich godzinach będzie przebywało w przedszkolu?

4. Czy dziecko jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych?
5. Czy dziecki śpi w ciągu dnia?
w jakich godzinach?
6. Czy dziecko jest prawo czy lewo ręczne?

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA:
1. Czy dziecko często choruje?
2. Na jakie choroby najczęściej ?
3. Jakie choroby zakaźne przebyło dziecko?
4. Inne przebyte poważne choroby
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5. Wypadki
6. Czy miewa utraty przytomności?
7. Czy przebywało w szpitalu?

Jeżeli tak, to, z jakiego powodu i jak długo?

8. Czy w rozwoju dziecka występowały / występują problemy rozwojowe?
Jeżeli tak, to, jakie?
9. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalisty?
10. Jeżeli tak, to od kiedy?
Gdzie?
11. Jacy specjaliści opiekują się dzieckiem?
Które z zaleceń specjalistów powinny być wypełniane również w przedszkolu?
12. Czy dziecko jest alergikiem?
13. Na co jest uczulone ? ( alergeny pokarmowe, pylące, inne)

14. Inne istotne informacje o rozwoju dziecka:
15. Czy są jakiekolwiek zalecenia związane z dietą dziecka?

ROZWÓJ PSYCHO - RUCHOWY DZIECKA:
1. Czy dziecko łatwo rozstaje się z mamą/tatą?
2. Czy dziecko chętnie pozostaje z osobami spoza najbliższej rodziny?
3. Dziecko jest :

5. Jak dziecko reaguje w sytuacjach stresowych ?
6. Czy są sytuacje w których dziecko robi się agresywne ?
Jak reaguje ?
7. Czym dziecko się interesuje?
chętnie rysuje
maluje działa artystycznie
chętnie konstruuje z klocków
bawi się
chętnie słucha bajek czytanych
słuchowisk
piosenek dla dzieci
chętnie ogląda książki lubi gry planszowe
gry manipulacyjne
chętnie uczestniczy w czynnościach domowych
chętnie bierze udział w zabawach wykorzystujących ruch gimnastykę
inne :
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8. Najchętniej podejmuje zabawy :
w pojedynkę
z mamą , z tatą
z innymi osobami dorosłymi
z rodzeństwem
z rówieśnikami
ZAJĘCIA DODATKOWE
Jakimi zajęciami dodatkowymi bylibyście Państwo zainteresowani dla dziecka w przedszkolu?
Prosimy o zaznaczenie zajęć? * Karta Przedszkolaka nie stanowi Deklaracji Zaj ęć Dodatkowych
Język obcy
Język Angielski
Język Francuski
Język Niemiecki
Preferuję dwa spotkania z językiem w tygodniu
Codzienny kontakt z językiem obcym
Zajęcia logopedyczne
konsultacje
terapię jeżeli będzie potrzeba
Opieka psychologa
terapię jeżeli będzie potrzeba
Gimnastyka Ogólnorozwojowa z elementami korektywy
Rytmika
Zajęcia muzyczne
Zajęcia Dramowo-Teatralne
Taniec
Balet
Podstawy Religii katolickiej
Tenis
Basen
JUDO
Ceramika
Pakiet medyczny
Konsultacje i Przeglądy Stomatologiczne
Opieka nad dzieckiem w czasie nienormowanym
Przyjęcia okolicznościowe
Uczestnictwo w Dniach otwartych
Inne propozycje

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w
przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW: . . . . . . . . . . . . . . . .

* Rodzic ma prawo do wglądu i zmiany podanych danych w każdej chwili.
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