
Data wpływu…………………….. 

INFORMACJE DLA RODZICÓW  

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. W części I należy podać dane 
osobowe. Natomiast w części II prosimy o odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji dziecka 
(rodziny), które związane są z przyjętymi kryteriami rekrutacyjnymi. Więcej informacji  
o działalności punktu przedszkolnego można uzyskać na stronie internetowej 
www.pelczarska.pl   

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 29.04.2016r. 

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie. W maju 2016r. zostanie 
zorganizowane zebranie rodziców dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego na rok 
szkolny 2016/2017. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STĘBARKU  

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

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

 
 
Nr PESEL ………………………………..……… do Punktu Przedszkolnego w Stębarku  
w roku szkolnym 2016/2017. 
                                                  
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 
Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania dziecka   ………………………………………………………………… 
 
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. PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI DZIECKA,  
ZWIĄZANE Z KRYTERIAMI REKRUTACYJNYMI: 

 
1/ Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola lub punktu przedszkolnego ?  ………….. 
2/ Czy brat/siostra dziecka uczęszcza lub uczęszczał do punktu przedszkolnego w Stębarku ? …… 
3/ Proszę podać liczbę rodzeństwa dziecka -     ……….. sióstr i ……… braci 
4/ Czy rodzina korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?  ………….. 
5/ Czy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica?     …………… 
5/ Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ? ………… 
 

III. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 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  
oraz o chorobach zakaźnych występujących u dziecka. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia, w celu przeprowadzenia rekrutacji 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 
 

Suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacyjnych - …….. 
Miejsce na liście rankingowej - …… 
Dziecko ………………………………………… zostało przyjęte do Punktu Przedszkolnego  
w Stębarku od dnia ………………………… 
Dziecko ……………………………………………………… nie zostało przyjęte do Punktu 
Przedszkolnego w Stębarku. 
 
 
                                                                                          ……………………………………… 
         ………………………………………. 
         ………………………………………. 
                                                                                                                                              (data i podpisy członków komisji rekrutacyjnej) 


