
Data wpływu…………………….. 

PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ  

Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się 
rodziców/opiekunów/ i dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na 
wyłącznym lub częściowym utrzymaniu rodziców. 

Wypełnioną kartę należy osobiście złożyć w Punkcie Przedszkolnym w Stębarku bądź też przesłać pocztą 
na adres: Punkt Przedszkolny w Stębarku, Stębark 64b, 14-107 Gierzwałd w terminie do 30.04.2015r. 

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie. W maju 2015r. zostanie zorganizowane zebranie 
rodziców dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STĘBARKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Proszę o przyjęcie…………………………………………………urodzonego ………………… w ………………………….. 
                                                                    /imię i nazwisko dziecka/                                                       /data urodzenia/           /miejsce urodzenia/ 
 
 

Nr PESEL ……………………… do Punktu Przedszkolnego w Stębarku w roku szkolnym 2015/2016. 
                                                  
 

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 
Adres zameldowania dziecka ……………………………………………………………………………………………………. 
Mieszkanie – liczba izb …………………, w lokalu tym o powierzchni ………………m2 mieszka łącznie 
z dzieckiem ……………… osób stanowiących rodzinę, w tym …………………….. dzieci. 
 
Imię i nazwisko matki : ……………………………………………………………………………………………………………... 
Nr telefonu ……………………………………………. Adres mailowy: ……………………………………………………….. 
Matka dziecka/opiekunka/ pracuje w ……………………………………………………………………………………….. 
na stanowisku ……………………………………………………………………………... w godz. …………………………….. 
 
Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu ……………………………………………. Adres mailowy: ……………………………………………………….. 
Ojciec dziecka /opiekun/ pracuje w …………………………………………………………………………………………… 
na stanowisku …………………………………………………………………………………..… w  godz. ………………………. 
 
Dodatkowe informacje o dziecku: np. stałe choroby, wady rozwojowe, kalectwo, alergie 
pokarmowe/wymienić dokładnie konkretne produkty/,  stopień usamodzielnienia itp. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



II. Wskazanie kolejności wyboru przedszkoli w porządku – od najbardziej do najmniej 
preferowanych: 

/wypełniają rodzice składający po raz pierwszy kartę do placówki/  

1/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
W przypadku, gdy do Punktu Przedszkolnego w Stębarku zostanie przyjęte dziecko dla którego  
to przedszkole nie jest placówką pierwszego wyboru, rodzice/opiekunowie zobowiązani  
są do potwierdzenia, poprzez złożenie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników naboru, pisemnej 
deklaracji, że dziecko będzie uczęszczało do naszego Punktu Przedszkolnego. 
 
III. Oświadczenie i zobowiązanie rodziców 
 
Oświadczam, że  przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat /koszty utrzymania i wyżywienia/,  
do informowania o zmianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do 
przedszkola oraz o chorobach zakaźnych występujących u dziecka. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia, w celu realizacji zadań statutowych przedszkola, a także na umieszczanie na stronie 
internetowej www.pelczarska.pl zdjęć z działalności placówki z wizerunkiem mojego dziecka 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm/. 
 
 
Dnia………………………………………….                                                 …………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                    / podpisy rodziców, opiekunów/ 
 
 

IV. Wynik rekrutacji 
 

Dziecko …………………………………………………….. zostało przyjęte do Punktu Przedszkolnego  
w Stębarku od dnia ……………………………………….. 
Dziecko ……………………………………………………… nie zostało przyjęte do Punktu Przedszkolnego  
w Stębarku. 
 
 
                                                                                                 ……………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                         (data i podpis koordynatora) 


