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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA   
rok szkolny 2014/2015 

 

Prosz ę o przyj ęcie mojego dziecka do grupy wiekowej wła ściwej dla wieku dziecka w: 

NIEPUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU  ,, MAŁY EUROPEJCZYK”  W  SIEDLCACH   

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 13     

08-110 Siedlce 
 

I.  Dane osobowe  dziecka 

Dane identyfikacyjne dziecka 

imiona       

nazwisko       

PESEL 
           

data urodzenia 
dzień miesiąc rok 

Miejsce zamieszkania 
 
 

Kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejsce zameldowania 

Kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  



II.  Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych 
 

 matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

imię i nazwisko             

telefon kontaktowy   

Adres zamieszkania 

 

kod pocztowy             
miejscowość             
ulica             
nr domu             
nr mieszkania        

 
 
III. Inne informacje i dane o dziecku 

Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do przedszkola, zgodnie 
z regulaminem. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” 
oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia 
„ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie p rzyj ęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia.  
 

Kryteria podstawowe  

dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca  TAK         NIE       ODMOWA 

IV. Oświadczenia dotycz ące tre ści zgłoszenia 
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z regulaminem rekrutacji i przyjęć na rok 2014/2015 obowiązującym w 
Niepublicznym Przedszkolu ,, Mały Europejczyk”, w którym składam niniejszą Kartę i w całości go akceptuję. 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej dane  
są zgodne ze stanem faktycznym.  

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)                          i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego) 

V. Oświadczenia dotycz ące danych osobowych 
Zgodnie z przepisami 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 niniejszym formularzu w celu 
udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do przedszkola. Administratorem danych jest przedszkole (lub szkoła 
podstawowa), którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszej Karty. Mam świadomość 
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji, wyrażam ponadto zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu po zakończeniu procesu rekrutacji, 
w celu przyjęcia dziecka do przedszkola w sytuacji zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego (w 
przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu należy zaznaczyć kwadrat po lewej 
stronie. W przypadku nie wyrażenia zgody dane dziecka zostaną usunięte przez przedszkole po 
zakończeniu procesu rekrutacji). 

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)                          i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego) 
 

Siedlce, ………………………. 2014 roku. 



Informacja na temat sposobu dokumentowania faktu sp ełnienia kryteriów: 

• 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 wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę 
samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli 
jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 
Potwierdzeniem dla kryterium dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących jest jeden z 
poniższych dokumentów: 
o zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny, 
o wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, 
o zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności. 

 


