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REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  „JARZĘBINKA PACZKOWO”, 

UL. SOKOLNICKA 31 W PACZKOWIE 

 
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………….………………………………  
Adres zamieszkania (z kodem)…………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania (z kodem)………..………………………………………………………………… 

Data urodzenia ……..……… miejsce urodzenia ……………..……………. PESEL….…………….. 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od…....................... do….......................  

 

I.DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
 

 MATKA OJCIEC 

Nazwisko i imię   

Nr dowodu osobistego   

Miejsce pracy:   

Telefon do pracy   

Telefon komórkowy 
osobisty  

  

Inne telefony kontaktowe   

Adres e-mail   

 

 
 

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. KRYTERIA PRZYJĘCIA: 
 

 

KRYTERIA PODSTAWOWE 
 

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)  

Niepełnosprawność kandydata  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

Objęcie kandydata piczą zastępczą  

 

 

KRYTERIA DODATKOWE 
 

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka   

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących oraz dziecko 
wychowywane przez jednego pracującego rodzica/opiekuna 

 

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku 
szkolnym 2019/2020 edukację przedszkolną w tym samym 

przedszkolu  

 

 

 

IV OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA 
 
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz.2572, z późn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako 
organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której kierowany jest wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących 
komisji rekrutacyjnej rozpatrujących niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych 
oświadczeniach 

 
 
 
 
 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                            i/lub                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2) 

 
 
V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) administratorem danych jest placówką, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek, 

a który pełna nazwa i adres wskazany jest na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego im prawa 

wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.) 

 

 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                            i/lub                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2) 

 

 

 

Paczkowo, dnia……………………. 


