
 

………………………………………………………………… 

data wpływu karty zgłoszenia i nr ewidencji, podpis przyjmującego 
 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Brygady Partyzanckiej 
„Grunwald” w Olszance 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do Publicznego Przedszkola w ……………………………… 

 

KARTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 15 MARCA 2013 ROKU W SEKRETARIACIE  

PZSP W OLSZANCE 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………PESEL..................................................... 

Adres zamieszkania dziecka (z kodem) ………………………………………………………………………………………. 

 
Adres zamieszkania rodziców (z kodem) ………………………………………………………………………………………… 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od...................... do ………………. . Od dnia……………………………….. 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Matka Ojciec 

Nazwisko, imię:                     ……………………….........                          ……………………………….. 

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

Miejsce pracy:                        ……………........................                           ……........................................ 

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

Rodzaj pracy: stała, dorywcza,  

zasiłek                                       …………………….............                    …………………….................. 

Godziny pracy:                      …………………. ........ ....,.                         ……………………………… 

 

Telefon do pracy:         …………………………….                               ……………………………….. 

 

 

                                                      podpis i pieczęć zakładu.                                           podpis i pieczęć zakładu. 

 



Numery telefonów kontaktowych rodziców/opiekunów  

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

Inne uwagi rodziców/ opiekunów dziecka…………………………………………………………………………………. 

State choroby, wady rozwojowe, alergie i inne ...... ……………………………………………………….. .....  

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (właściwe pokreślić): 
 

1. Dziecko sześcioletnie tak nie 

2. Dziecko pięcioletnie tak nie 

3. Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego tak nie 

4. Dziecko rodzica wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub całkowitą, niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji 

tak nie 

5. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej tak nie 

6. Dziecko rodziców oboje pracujqcych lub uczących się  w systemie 

dziennym 

tak nie 

7. Dziecko kontynuujące edukację w przedszkolu tak nie 

8. Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) tak nie 

9. Dziecko posiadające rodzeństwo w danej placówce, które kontynuuje pobyt w 

przedszkolu w roku szkolnym 2012/13 

tak nie 

10. Pobyt dziecka w przedszkolu powyzej 5 

godzin 

do 5 godzin 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
 

KRYTERIUM UWAGI 

Dziecko sześcioletnie  

Dziecko pięcioletnie  

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego  

Dziecko  rodzica  wobec  ktorego  orzeczono  znaczny  lub  umiarkowany  stopien 

niepełnosprawnosci    lub   catkowitą  niezdolność   do   pracy   oraz   niezdolność do 

samodzielnej egzystencji 

 

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej  

KRYTERIA DODATKOWE PRZYJECIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
 

KRYTERIUM 
Liczba 

punktow 
UWAGI 

Dziecko rodzicow oboje pracujqcych lub uczących się w systemie dziennym 80  

Dziecko kontynuujące edukację w przedszkolu  80  

Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) 15  

Dziecko posiadające rodzeństwo w danej placowce od 01 wrzesnia 2012 20  

Pobyt dziecka w przedszkolu powyzej 5 h 80  

Jedno z rodziców pracujące lub uczące się w systemie dziennym 40  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZECKA I JEGO RODZINY 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki 

oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, są zbierane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz 

poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Udostępniane są członkom Komisji Rekrutacyjnej, którzy są zobowiązani do 

zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.  

Wyrażam zgodę. na upublicznienie na terenie przedszkola listy rekrutacyjnej zawierającej dane osobowe mojego 

dziecka. 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym 

(odpowiedzialność z art. 233 kodeksu karnego) 

……………..………                         Podpis czytelny:  …………………... . :               … … … … … … … .   

data matki ojca 

DECYZJA Komisji Rekrutacvinej: 

Ilość uzyskanych punktów …………………………………………………….. 

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

Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej …………………………………………………… 

Podstawa prawna:  

Ustawa o systemie oświaty  

Ustawa o Świadczeniach rodzinnych 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r, w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół  publicznych oraz przechodzenia z 

jednych typów szkol do innych (Dz.U.z 2004 Nr 26, poz. 232zp6zn. zm. 

 


