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Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny …….. 
 

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu służą jako materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz przy 
rozpoznaniu sytuacji wychowawczej dziecka. 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić WIELKIMI LITERAMI) 

nazwisko   

Imiona  

PESEL             

data i miejsce urodzenia 
 

Adres zamieszkania 

Miejscowość  z kodem  

Ulica, nr domu i mieszkania  

 

II. INNE INFORMACJE I DANE O DZIECKU  

 

Kryteria podstawowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

  TAK              NIE dziecko samotnie wychowywane przez pracującą  matkę lub ojca 

  TAK              NIE 

dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej 
egzystencji 

  TAK              NIE dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 

 

 Informacje dodatkowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  TAK              NIE dziecko już uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 6 

  TAK              NIE dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Publicznego nr 6 

  TAK              NIE dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

  TAK              NIE dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności 

  TAK              NIE 
dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym) 
- podać imię i rok urodzenia dziecka:……………………………………………………………………. 

 

III. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Przedszkole czynne w godzinach 6.00 do 16:00 

  TAK              NIE 
Godzinowo – ilość godzin………………( 6,7,8,9,10) 

 ( planowany pobyt od godz.  .……………….do godz.  ……………….)w pełnych godzinach 

  TAK              NIE bez opłat ( 5 godzin) – w ramach podstawy programowej tj. od godz.8.00 do godz.13.00 

IV. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

imię    

nazwisko   

telefon kontaktowy   

 
 
 
 
 
 

 
Nr karty 

 

………… 



V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW O ZATRUNIENIU 
 

Matka dziecka…………………………………….oświadczam, że pracuje w……………………………… 
………………………….w  godzinach……………………………………………tel………………………… 
ew. inne informacje o czasie pracy…………………………………………………………………………… 
 
Ojciec dziecka…………………………………….oświadczam, że pracuje w……………………………… 
………………………….w  godzinach……………………………………………tel………………………… 
ew. inne informacje o czasie pracy…………………………………………………………………………… 
 

 
   Podpis matki/prawnej opiekunki          Podpis ojca/prawnego 

opiekuna 

 
 

  
 

 
VI OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW O INFORMACJACH  ZŁOŻONYCH  
W KARCIE ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA 

  
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze 
stanem faktycznym ( za podanie nieprawidłowych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje 
włącznie ze skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków). 

 
   Podpis matki/prawnej opiekunki          Podpis ojca/prawnego 

opiekuna 

 
 

  
 

 
VII INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem naszego 
dziecka do przedszkola , danych osobowych naszych i dziecka przez dyrektora przedszkola  zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
 
 

   
   Podpis matki/prawnej opiekunki          Podpis ojca/prawnego 

opiekuna 

 
 

  
 

                                                               Przyjęcie karty zgłoszenia 

                                                 data wpływu                                          podpis przyjmującego 

  
 

Uwaga 
Kartę składamy do 31 marca 2013r. Informacji o  wynikach naboru udzieli dyrektor do dnia 31maja 2013r. 
Po otrzymaniu informacji  należy zgłosić się osobiście do dyrektora przedszkola celem podpisania umowy w 
sprawie zasad korzystania z przedszkola ( wymagany jest podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów) 
Niepodpisanie umowy przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 31 sierpnia 2013r jest równoznaczne 
z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 
W przypadku złożenia lub zamiaru złożenia karty zgłoszeniowej do innej placówki, proszę podać numer i adres przedszkola 
(według preferencji): 
1. Przedszkole Publiczne nr………..ulica………………………………………………………………………… 
2. Przedszkole Publiczne nr………..ulica………………………………………………………………………… 
3. Przedszkole Publiczne nr………..ulica………………………………………………………………………… 

 

Dyrektor / komisja rekrutacyjna* na posiedzeniu w dniu…………………………..: 

1. zakwalifikowała / nie zakwalifikowała dziecko do opieki przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym Nr 6 

2. skierowała dziecko do Przedszkola Publicznego nr……… 

*(podkreślić właściwe) 



 

 

 
 

 


