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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Publicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Sobolewie 

 na ….. godzin dziennie (od ….. do ….. ) oraz ….. posiłki dziennie od dnia…............. 

 

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

Data i miejsce urodzenia..................................................................................................................... 

PESEL dziecka.................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania............................................................................................................................. 

 

 Matka/Opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko, 

adres zamieszkania 

  

Telefon rodzica   

 

Pieczątka zakładu pracy, 

czytelny podpis osoby 

potwierdzającej zatrudnienie 

rodzica, 

telefon do zakładu pracy 

  

 

Wskazane okoliczności mające wpływ na rekrutację dziecka ..............................................................

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

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

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

 

1. Dziecko w roku 2019 korzystało z usług Publicznego 

Żłobka w Sobolewie                                                                   □ TAK           □ NIE 

2. Wielodzietność rodziny dziecka                                                          □ TAK           □ NIE 

3. Niepełnosprawność dziecka                                                       □ TAK           □ NIE 

4. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie                             □ TAK           □ NIE 

5. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych 

albo rodzic samotnie wychowujący dziecko  

pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym           □ TAK           □ NIE 

lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą. 
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• Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie 

• za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) i dzieci oraz inne osoby pozostające 

we wspólnym gospodarstwie domowym na wyłącznym utrzymaniu rodziców. 

• W przypadku dziecka niepełnosprawnego należy dołączyć do wniosku orzeczenie lub opinię 

stosownej poradni bądź lekarza. 

• Rodzice pracujący we własnym gospodarstwie rolnym dostarczają stosowne zaświadczenie 

z Urzędu Gminy 

• rodzic będący rencistą dostarcza stosowne zaświadczenie 

• samotni rodzice są zobowiązani dostarczyć stosowne zaświadczenie 

• W przypadku rodziny posiadającej troje i więcej dzieci, należy dostarczyć oświadczenie o 

wielodzietności rodziny 

 

Uwagi o stanie zdrowia dziecka/stan  psychofizyczny/specjalna  dieta/stała opieka lekarza 

specjalisty/inne 

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

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

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

UWAGA: W przypadku zatajenia przez rodzica choroby dziecka uniemożliwiającej funkcjonowanie 

dziecka w przedszkolu, dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków. 

 

data............................ 

 

podpis czytelny matki: .........................................  podpis czytelny ojca: ............................................ 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu w 

celu realizacji procesu rekrutacji do przedszkola. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  

z siedzibą w Sobolewie. Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi 

prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 

 

Data ..................................... 

 

 

podpis czytelny matki: .......................................... podpis czytelny ojca: ............................................ 
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DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LUB DYREKTORA 

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ...................................: 

1. Zakwalifikowała dziecko do Przedszkola ,,Jaś i Małgosia” w Sobolewie na ........ godzin 

dziennie od dnia ............................ 

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

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

 

 

Podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji 

 

              Imię i nazwisko                                                                             Podpis 

 

1. ...................................................................                               .................................................... 

 

2. ...................................................................                               .................................................... 

 

3. ...................................................................                               .................................................... 

 

4. ...................................................................                               .................................................... 

 

5. ...................................................................                               .................................................... 


