
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NR….. 

 

………………………………………………………...w MRĄGOWIE na rok szkolny  2015/2016 
                                             

Przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole …… ………………………………….………………. 

Przedszkolem drugiego wyboru jest Przedszkole …… ………………………………….………….. 
                                                                                                               (wpisać nazwy skrócone przedszkoli)  

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ PESEL 

DATA  URODZENIA 

 
           

 

2. ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 
 

3. ADRES  ZAMELDOWANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

4.    POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU                                                                                                  

OD/DATA  GODZYNY POBYTU W PRZEDSZKOLU 

 OD GODZ.  DO GODZ.  
 

 

5. DANE RODZICÓW  (opiekunów prawnych) 

 MATKA OJCIEC 

IMIĘ    i    NAZWISKO 

 

  

NR TELEFONU  

 

  

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

  

WYKONYWANY ZAWÓD 

 

  

NAZWA ZAKŁADU PRACY   

 

PIECZĘĆ ZAKŁADU PRACY  

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. DODATKOWE, WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady rozwojowe dziecka, kalectwo 

alergie pokarmowe, inne informacje, które chcieliby Państwo nam przekazać) 

 

 

 

 

                                                                                                                             

     7.   KRYTERIA  USTAWOWE PPRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA    ( wpisać  x  we  właściwą  kratkę) 

 

 TAK NIE 

Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca (dołączyć oświadczenie, 

druk dostępny w kancelarii) 
  

Dziecko z rodziny wielodzietnej - troje i więcej dzieci (podać rok urodzenia 

rodzeństwa) ……………………………………………………..   
  



Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego (dołączyć ksero potwierdzone przez rodzica/opiekuna) 
  

Dziecko, którego rodzic/e ma orzeczenie o niepełnosprawności (dołączyć ksero 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata) 
  

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczenie o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dołączyć ksero potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez rodzic/opiekuna kandydata) 

  

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (należy udokumentować - dołączyć 

ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata) 
 

 

 

 
    8.   DODATKOWE KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA    ( wpisać   x  we  właściwą  kratkę )  

 TAK NIE 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub studiują w systemie 

stacjonarnym 

  

Rodzeństwo kandydata uczęszcza lub uczęszczało do danego przedszkola   

Miejsce zamieszkania dziecka  znajduje się w pobliżu przedszkola   

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w pobliżu 

przedszkola 

  

 OŚWIADCZAM, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może prosić o okazanie oryginałów dokumentów  w celu 

weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.  

 Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu. 

 Zobowiązuję się do podpisania Umowy z Dyrektorem przedszkola do 26 sierpnia 2015 r.  
 

           (podpis) …………………….. 

9. WYRAŻAM ZGODĘ NA: 

- prowadzenie diagnozy i obserwacji pedagogicznych lub psychologicznych na terenie przedszkola 

- stosowanie wybranych przez radę pedagogiczną rodzajów terapii pedagogicznej i psychologicznej  

- udział mojego dziecka w wycieczkach, konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. 

- wykonywanie zdjęć przez przedszkole i umieszczenie wizerunku dziecka na stronie przedszkola 

- na  wykorzystanie  danych  zawartych  w  ww.  karcie  zgłoszenia  dla  potrzeb  rekrutacji    zgodnie z art.23 Ustawy            

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926  z  późn. zmianami).     
 

Data …………………….. 

  (podpis)…………………....
     

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 

sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne, szkoły i placówki  dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z dnia 2 września 2014, poz. 1170).  

 

 

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

Podpis czytelny matki /opiekuna prawnego                                                    Podpis czytelny ojca /opiekuna prawnego  
                                                 

11. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ....................................2015 r.  

 1. Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola od dnia 01 września  2015 r.  na .......... godzin i 3 

posiłki dziennie  

 2. Nie zakwalifikowała dziecka, z powodu .......................................................................................... 

          Podpisy członków Komisji:                                          Podpis przewodniczącego Komisji: 


