
 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO W  ĆWIKOWIE 
 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
 

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

 
ur. dn. …………................……...   w ……..….......................................................………….......................  

 (data urodzenia)                                                   ....      (miejsce urodzenia)  
 
 

Numer PESEL dziecka:  

           
 
Adres zamieszkania dziecka: 
 
- ….................................................. 
(miejscowość) 
-.............................................................. 
(ulica, nr domu) 
-............................................................... 
(gmina) 
-............................................................... 
(powiat) 
-.............................................................. 
(województwo) 
 

 
Adres zameldowania dziecka jeśli jest inny niż 
adres zamieszkania: 
- ….................................................. 
(miejscowość) 
-.............................................................. 
(ulica, nr domu) 
-............................................................... 
(gmina) 
-............................................................... 
(powiat) 
-.............................................................. 
(województwo)

 

Bezpłatna realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00 (Oddział przedszkolny 
czynny do 15.30). 
 

Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od …...................    do …................... .  
 
Dane rodziców opiekunów: 
 
-.......................................    …................................    ….…...........................    …........................... 
        (ojciec: imię i nazwisko)                 (adres zamieszkania)                   (telefon kontaktowy)                       (adres e-mail) 
 
 
 
-.......................................    …................................    ….…...........................    …........................... 
        (matka: imię i nazwisko)                 (adres zamieszkania)                   (telefon kontaktowy)                       (adres e-mail) 
 
 
PLACÓWKI PUBLICZNE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W KTÓRYCH ZŁOŻONO KARTĘ / WNIOSEK O PRZYJĘCIE 
DZIECKA :    ( w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych) 
 
1. …................................................................................................................................................................................ 
 
2. …................................................................................................................................................................................ 
 
3. …................................................................................................................................................................................ 



 

 

l.p. Kryterium Wartość punktowa 
Wypełnia komisja 

1. Praca zawodowa obojga rodziców 20 
 

2. Miejsce realizacji wychowania przedszkolnego 
rodzeństwa kandydata 10 

 

3. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania 
przedszkolnego 30 

 

4. 

Deklarowany ponad podstawę programową czas 
pobytu w przedszkolu oraz wartość punktowa:  
1 godzina - 5  
2 godziny – 10 
3 godziny - 15  
4 godziny - 20  

maksymalna ilość 
punktów 20 

 

 Maksymalna ilość wszystkich punktów: 80  

 
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZICACH : 
 / stan zdrowia , potrzeby specjalne / 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 

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

Pouczenia: 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do Przedszkola. 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w nauce religii.    TAK   NIE 
 
Wyrażam zgodę na publikowanie prac plastyczno – technicznych  
i wizerunku mojego dziecka na terenie przedszkola.    TAK  NIE 
 
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka  
na stronie internetowej placówki.       TAK  NIE 
 
(niepotrzebne skreślić) 

 

       ………………..…..………...............…………………… 
       (data i podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych) 
DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 
 
Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej  z  dnia ........................................................................................................... 
 
1. Dziecko  przyjęte do Przedszkola od ................................................................................................................................ 

 
 2. Dziecko nieprzyjęte do Przedszkola  z powodu :…................................................................. ......................................... 
 
 

................................................................................................................... 
                                                                                                   Podpis Przewodniczącego i Członków Komisji 

 
1Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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