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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO  

W STĘBARKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

1. Dane dziecka: 

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

Data urodzenia dziecka ………...……………………………………………………………. 

PESEL dziecka ………..……………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania dziecka ……………………………………………………………… 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

Imię i nazwisko matki ………………………..………………... tel.:……….........………… 

Imię i nazwisko ojca ………………………..………………...  tel.:………........…………… 

3. Informacja o dochodach rodziny: 

Średni dochód miesięczny na członka rodziny  
w 2017 roku (Sumę dochodów netto z 2017 roku 
należy podzielić przez liczbę osób tworzących 
rodzinę-rodzice i dzieci, a następnie przez 12) 

 

…………………….zł miesięcznie/ 
członka rodziny 

Średni dochód miesięczny na członka rodziny  
z ostatnich 6 miesięcy (Sumę dochodów netto  
z miesięcy IX.17r.-III.18r. należy podzielić przez 
liczbę osób tworzących rodzinę- rodzice i dzieci,  
a następnie przez 6) 

 

…………………….zł miesięcznie/ 

członka rodziny 

 

7. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej? ………… 

W przypadku posiadania orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. orzekania  

o niepełnosprawności należy dołączyć kserokopię. 

8. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej? ………… 

W przypadku posiadania orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy 

dołączyć kserokopię. 

9. Czy Pani/Pan lub małżonek/małżonka posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności? ………… 

W przypadku posiadania orzeczenia należy dołączyć kserokopię. 

 

OŚWIADCZENIE NR 1 

Oświadczam, iż dziecko wcześniej korzystało – nie korzystało* z edukacji przedszkolnej  

w jakiejkolwiek formie (w punkcie przedszkolnym lub w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub w przedszkolu) 

 

               ………...…….………………………………… 
       czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
*Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE NR 2 

Oświadczam, iż  wychowuję – nie wychowuję* dziecko/a samotnie.  

                

………...…….………………………………… 
       czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

OŚWIADCZENIE NR 3 

Oświadczam, iż  wychowuję – nie wychowuję* dziecko/a w rodzinie wielodzietnej (powyżej 

2 dzieci). 

Jeżeli dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej – proszę podać liczbę dzieci - ……  

 

               ………...…….………………………………… 
       czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

OŚWIADCZENIE NR 4 

Czy oboje rodzice, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka jeden rodzin pracują/e 

zawodowo?       TAK – NIE* 

Jeżeli  zaznaczono odpowiedź TAK proszę podać miejsce pracy: 

MATKA - ……………………………………………………………………………………………… 

OJCIEC - ……………………………………………………………………………………………... 

 

                

………...…….………………………………… 
       czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym 
oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

                                  ………………………………………………. 
                                                                              czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
 

 

*Niepotrzebne skreślić 

                                               


