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Karta zgłoszenia dziecka  

do oddziału przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie  
 

I.   Zgłaszam dziecko do oddziału przedszkolnego na rok szkolny ……………………… 

II. Dane osobowe dziecka 

………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                ( imiona i nazwisko dziecka) 

Data urodzenia  ……………………………… miejsce urodzenia ………………………. 

Numer PESEL …………………………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………… 

 

III.   Dane Rodziców: 
 

 DANE OSOBOWE 

MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

DANE OSOBOWE 

OJCAI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Imiona i nazwisko  

 

 

Adres zamieszkania  

 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

  

Telefony kontaktowe 

 

  

 

IV.  Nazwa szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka 

…………………………..………………………………...................................................... 
( Szkoła Podstawowa - miejscowość) 

V. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli lub oddziału publicznego  

w publicznej szkole w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych 

 

Lp. Nazwa przedszkola, oddziału przedszkola w szkole podstawowej 

1  

2  

3  
 

VI. Informacja czy istnieją okoliczności potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów 

uprawniających do przyjęcia dziecka w pierwszej kolejności, o których mowa w art. 131, 133 

ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) ¹  

 

Tak  □                              Nie □        ( zakreślić prawidłowe) 

Jakie : 

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

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

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

VII. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka  

w oddziale przedszkolnym (stan zdrowia, specyficzne potrzeby, zainteresowania itp.) 

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

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

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

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

Inne uwagi, propozycje, sugestie (nawyki, zachowanie, na które należy zwrócić uwagę). 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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VIII. Deklaracje dotyczące pobytu dziecka 

 
1. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: 

 

 

               od godz. …..….…  do godz. …………. 

 

 

2. Deklarowany udział w następujących zajęciach 

dodatkowych1: 

1) □ Rytmika, 

2) □ Inne jakie ……………………. 

3. Deklaruję korzystanie przez dziecko  z posiłku1: 

1) □Herbata + śniadanie własne 

2) □Obiad (w formie cateringu za odpłatnością) 

 

IX. Dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii¹:   

                           Tak  □            Nie □   ( zakreślić prawidłowe) 

X. Odległość do oddziału z miejsca zamieszkania…………………………………. 

XI. Deklaruję zamiar korzystania ze szkolnych dowozów:  Tak  □     Nie □    

 

XII. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z oddziału przedszkolnego   

Oświadczamy, iż w przypadku przyjęcia mojego dziecka do oddziału przedszkolnego  dołączę 

pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko. 

 

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

 

XIII. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

 

Kawęczyn, dnia …………       …….. …………………      …………. …………………….…. 
                                           (podpis matki/opiekuna),                                (podpis ojca/opiekuna) 

XIV.  Załączniki: 

a) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów uprawniających do 

przyjęcia dziecka w pierwszej kolejności, 

b) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną, 

c) zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka, 

d) zgoda na publikowanie wizerunku na portalu facebook, 

e) zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych, 

f) ………………………………………………. 

g) ……………………………………………….. 

 

 
 

XVI.  Decyzja: 

Przyjęte od dnia:                                                              Odmówiono przyjęcia z powodu: 
 

 

Podpisy członków komisji:                                                Podpis przewodniczącego komisji: 

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

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

¹ zaznacz odpowiednie 


