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……………………………..                                                   Jasienica, ……………………………… 

pieczęć szkoły                                                                                               data złożenia 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO   

 W JASIENICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Uwaga 
Kartę należy złożyć w sekretariacie do 23 marca 2018r. 

Dane osobowe dziecka 
 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

(data i miejsce urodzenia) 

 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

(adres zamieszkania) 

 

4. ………………………………………………………………………………………………... 

(adres zameldowania na pobyt stały) 

 

5. Numer PESEL dziecka ………………………………………………………………………. 

 

Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

  

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko 

 

 

 

 

Miejsce 

zameldowania 

(dokładny adres) 

  

Miejsce zamieszkania 

(dokładny adres) 

  

 

 

Telefon kontaktowy 

(domowy, komórkowy) 
 

 

 

 

Adres e-mail  

 

 

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę w pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

* (proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE) 

 

I 

1. Dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy 

Tłuszcz  

TAK NIE 

II 

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej 

troje lub więcej dzieci  

TAK NIE 
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2.  Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością  TAK NIE 

3. Dziecko osoby (matki lub ojca) 

niepełnosprawnej, wobec której orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność 

do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 

egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 

 

TAK 

 

NIE 

4. Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych,  

wobec których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź 

całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność 

do samodzielnej egzystencji na podstawie 

odrębnych przepisów 

 

TAK 

 

NIE 

5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność lub znaczny bądź 

umiarkowany stopień niepełnosprawności  

 

TAK 

 

NIE 

6. Dziecko osoby (matki lub ojca ) samotnie 

wychowującej  

TAK NIE 

7.  Dziecko objęte pieczą zastępczą  TAK NIE 

III 

1. Oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, 

prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w 

trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo 

rolne, kryterium stosuje się również do 

rodzica/prawnego opiekuna samotnie 

wychowującego dziecko  

TAK NIE 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego 

samego przedszkola, szkoły podstawowej lub 

gimnazjum, w roku szkolnym, którego dotyczy 

rekrutacja 

TAK NIE 

3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 

godzin dziennie  

TAK NIE 

4. Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi 

działalność gospodarczą lub uczy się w trybie 

dziennym  

TAK NIE 

 

Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu 

(przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-17.00).  

 

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu od godziny …………...... do godziny …………….. 

Razem liczba godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu …………………….………… 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

Proszę podać inne przedszkola, do których został złożony wniosek ( nazwa i adres) 

 

1.  

 

 

2.  
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Informacje o stanie zdrowia dziecka 

- choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie pokarmowe, itp. 

…………………………………………………………………………………………………

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

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka 

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuje się do: 

 Przestrzegania postanowień statutu przedszkola  

 Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

dorosłą, do tego upoważnioną 

 Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka 

 Uczestniczenia w zebraniach Rodziców 

 Dbania o higienę dziecka i ubierania do w wygodny, przystosowany do aktywności 

przedszkolnej strój 

 Dbanie o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola 

Zapytanie do rodziców 

Czy rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w: 

 zajęciach religii     □ tak    □ nie 

 

 

Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki przez inne osoby 

(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie) 

 
Ja……………………………………….……………. legitymujący się dowodem osobistym o numerze  
                                (imię i nazwisko rodzica) 

 

……………………………. upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola 

następujące osoby: 

 

L.p. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Seria i nr dowodu 

osobistego 

Telefon kontaktowy 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, uprawnioną przez nas osobę. 
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Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 
 

 Uprzedzona/ny o odpowiedzialności karnej z art., 233 K.K. oświadczam, że podane 

powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych 

zawartych w „KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” dla 

potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowanie placówki (zgodnie z 

Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 roku nr 101. Poz. 926 z późn, 

zm.). Dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są 

zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji 

przedszkola, zezwalam/my na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz 

imprez przedszkolnych w ramach promocji przedszkola. 

 

 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola 

będę zobowiązana/y potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie 5 

dni od informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola oraz podpisania umowy. 

 

 Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie 

oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do korzystania z usług 

przedszkola. 

 

 

…..……………………………                                                   ……………………………….. 
(podpis matki/opiekuna prawnego)                                                      (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 

 

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

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………….. 

zakwalifikowała / nie zakwalifikowała dziecka  do Przedszkola Samorządowego                             

im.  Króla Maciusia Pierwszego w Jasienicy na …………….. godzin pobytu dziennie na rok 

szkolny 2018/2019 począwszy od dnia 1 września 2018r. 

 

 

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

Podpis przewodniczącego                                                          ……………………………….                                                                                                                                                                        

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

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

                                                                                                       Podpisy członków komisji 


