
                                 Data wypełnienia …......................................................... 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA 
DO   

PRZEDSZOLA  GMINNEGO W  POBIEDNEJ 
na rok szkolny 2011/12 

 
• Proszę o wypełnienie karty drukowanymi literami 

 
Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego w Pobiednej, ul. Dworcowa 2 

od dnia …..................................( dziecko w dniu przyjęcia musi mieć ukończony 2 rok życia ) 

 

I/  DANE  DZIECKA 
Dane osobowe dziecka: 

PESEL 

           

 

Nazwisko  

Imiona Pierwsze …................................. drugie ….................................. 

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

 

Adres zameldowania 

Kod pocztowy  Miejscowość  

 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

 

Gmina  Powiat  

 

Województwo  

 

 

Adres zamieszkania ( proszę wypełnić, jeżeli jest inny, niż adres zameldowania ) 

Kod pocztowy  Miejscowość  

 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

 

Gmina  Powiat  

 

Województwo  

 



II/  DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 MAMA/opiekunka prawna TATA/opiekun prawny 

Nazwisko i imię   

 

Adres zameldowania 

Kod, miejscowość   

Ulica, nr domu/ 

nr mieszkania 
  

 

Adres zamieszkania ( jeżeli jest inny niż adres zameldowania ) 

Kod, miejscowość   

Ulica, nr domu/ 

nr mieszkania 
  

 

Informacje o zatrudnieniu 

Nazwa zakładu 

pracy 
  

Adres zakładu 

pracy 
  

Godziny pracy   

 

Numery telefonów do natychmiastowego kontaktu 

Tel. stacjonarny   

Praca   

Tel. komórkowy   

Adres e-mail   

 

III/ INNE   INFORMACJE  O DZIECKU 
Część A: Kryteria podstawowe  ( przy każdym kryterium – proszę znakiem „x” - zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
 

Dziecko 6-letnie, które będzie realizować obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
TAK NIE 

Dziecko 5-letnie, które będzie realizować obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
TAK NIE 

Dziecko samotnie wychowywane przez  matkę lub ojca TAK NIE 

Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność 

do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 

TAK NIE 

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej TAK NIE 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli    



i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 97, poz.1054 z późń. zm. ) 

Część B: Kryteria dodatkowe  ( przy każdym kryterium – proszę znakiem „x” - zaznaczyć właściwą odpowiedź ) 
 

Dziecko kontynuujące pobyt w Przedszkolu Gminnym w Pobiednej 
(tzn. dziecko, które obecnie uczęszcza do Przedszkola Gminnego w Pobiednej ) 

TAK NIE 

Dziecko, którego oboje rodzice (lub prawni opiekunowie) pracują lub 

studiują w trybie dziennym 
TAK NIE 

Dziecko posiada rodzeństwo, które obecnie uczęszcza do Przedszkola 

Gminnego w Pobiednej 
TAK NIE 

Dziecko mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 

ubiegające się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego w Przedszkolu 

Gminnym w Pobiednej 

TAK NIE 

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony średni lub znaczny stopień 

niepełnosprawności 
TAK NIE 

 

 

Sposób dokumentowania kryteriów podstawowych 
 
• Za osobę samotnie wychowującą dziecko 
uważa się jednego  z rodziców albo opiekuna prawnego  stanu wolnego, osobę pozostającą w 

separacji  orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wy-chowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowu-jącą dziecko, 

uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony 

praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności; 

• Dla  kryterium  „dziecka samotnej matki lub ojca”  potwierdzeniem jest jeden z doku-

mentów: 

-  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zaś-

wiadczenie o braku przypisku o zawarciu małżeństwa pod aktem urodzenia rodzica, zupełny odpis 

aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne 

dokumenty potwierdzające stan cywilny; 

-  wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji; 

-  zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności 

• Dla kryterium „dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień  niepełnosprawności  bądź całkowitą niezdolność do pracy  lub niezdolność do 

samodzielnej egzystencji ” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów: 

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu; 

-  orzeczenie  o całkowitej  niezdolności  do pracy lub orzeczenie  o niezdolności  do samo-dzielnej 

egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

• Do kryterium „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest 

jeden z dokumentów: 

– postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej; 

– zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w 

rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą  właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72, ust.7 ustawy o pomocy  

społecznej; 

 

W przypadku pozostałych kryteriów dyrektor przedszkola może poprosić o okazanie 

dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w niniejszej karcie. 

 



 

IV/ INFORMACJE  DODATKOWE 

 
Zobowiązujemy się do przestrzegania wybranych godzin przyprowadzania i odbierania 

dziecka  z przedszkola, mam świadomość, że wiąże się to  z wysokością opłaty za pobyt 

dziecka. 

 

                                                                        …............................................................... 
                                                                                  podpisy rodziców (opiekunów prawnych ) 
 

 

1. Oświadczamy, że dziecko będzie przyprowadzane do przedszkola codziennie      

w czasie od... do... (proszę o wstawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce) 

 

Od  godz. 9.00  do godz. 14.00  

W godz. od  godz. 6.00  do godz. 16.00 ( nie dłużej niż na 9 godzin dziennie)  

 

 

      2.  Wyrażamy zgodę na udział dziecka w zajęciach dodatkowych  ( proszę o wsta- 

           wienie znaku „x” w odpowiedniej kratce, w przypadku gdy nie dotyczy dziecka „-”) 

 

Bezpłatnych 

Religia dotyczy dzieci ur. 2005  i ur. 2006  r. ( 5 , 6 – latki ) TAK NIE 

 

Płatnych częściowo  ( współfinansowanych z Radą Rodziców ) 

Logorytmika dotyczy wszystkich dzieci TAK NIE 

Spotkania z muzyką - koncerty dotyczy wszystkich dzieci TAK       NIE 

 

Wyrażamy zainteresowanie udziałem dziecka w zajęciach dodatkowo płatnych 

Rodzaj zajęć Dotyczy dzieci       NIE TAK 

Język angielski dotyczy dzieci ur. 2005 i 06 r.   

Taniec dotyczy dzieci urodzonych 2005 i 06 rok   

 

UWAGA !!! 
Szczegółowe informacje na temat zajęć dodatkowych ( cennik, plan tygodniowy, ewentualne 

współfinansowanie ) podamy do wiadomości w miesiącu wrześniu – październiku 2011 r.; 

w/w dane mają charakter sondażowy. 

 

V/ WYRAŻAM/Y  ZGODĘ NA: 
Publikację wizerunku dziecka w postaci zdjęć związanych z pracą przedszkola (uroczystości, 

konkursy, imprezy, wycieczki, zajęcia) na stronie internetowej. 

 
                                         Proszę o wstawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce: 
 

TAK NIE 

 



 

VI/ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 
• Bieżącego przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych 

wyżej informacjach; 

• Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie; 

• Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego  dziecka; 

• Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę doro-

słą upoważnioną do odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach, zapewniającą mu 

bezpieczeństwo ( zgodnie ze Statutem Przedszkola ); 

• Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców; 

• Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola. 

 

VII/ OŚWIADCZAMY, ŻE: ( dotyczy dzieci ur w 2005r. i 2006 r.) 

 

Szkołą rejonową dla dziecka jest: 

 

Nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

 

VIII/   OŚWIADCZENIA   DOTYCZĄCE  TREŚCI   ZGŁOSZENIA  I  OCHRONY    

            DANYCH  OSOBOWYCH 

 

 »  Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k oświadczam, że podane powyżej  

dane są zgodne ze stanem faktycznych. Zobowiązuję się  do informowania dyrektora przed-

szkola o każdorazowej  zmianie powyższych danych. 

 

»  Przyjmuję  do wiadomości,  że  Dyrektor Przedszkola Gminnego  w Pobiednej  w  celu 

weryfikacji podanych danych, może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających 

stan faktyczny podany w niniejszej karcie. 

 

»  Zgodnie  z art. 23  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych 

( Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926  ze  zm. ) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie 

( do celów edukacyjnych oraz celów związanych z realizacją zadań statutowych 

Przedszkola Gminnego w Pobiednej ). 

 

 

podpis mamy ….......................................... 

 

 

 

podpis taty ….............................................. 

 

 

lub – podpisy opiekunów prawnych …................................................................................ 

 



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

UWAGI !!! 

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. 

 

Załączniki: 

 
1. Dowód osobisty mamy lub taty ( prawnych opiekunów)   

przedkładamy do wglądu w momencie składania niniejszej karty zgłoszenia dziecka do 

przedszkola  w celu potwierdzenia adresu zameldowania. 

 

2. Ewentualnie – dokumenty poświadczające spełnianie przez dziecko kryteriów 

wymienionych w pkt. III część A – niniejszej karty. 

 

 

 

WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU 

GMINNYM W POBIEDNEJ 

 

 

DO  DNIA  31 marca 2011 r. 


