
  ul. Leśna 9
   62-095 Murowana Goślina

           tel. (61) 81-22-804
              e-mail: sloneczko@napisz.net

www.sloneczko.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2023/2024

1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

PESEL dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Adres zameldowania dziecka

2. Dane rodziców:

Imię i nazwisko matki

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Miejsce pracy

3. Pobyt dziecka w placówce:

      - godziny pobytu dziecka w placówce: od …..............................  do …..............................

- posiłki: śniadanie      obiad     podwieczorek 

PRZEDSZKOLE „SŁONECZKO”

mailto:sloneczko@napisz.net


4. Przedszkole pierwszego wyboru ………………………..……………………......................................................................................................……….

    Przedszkole drugiego wyboru ….................................................................................................................................................................. 

5. Dodatkowe  informacje  o  dziecku  (np.  stan  zdrowia,  orzeczenie  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, itp.)

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

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

6. Zaobserwowane zainteresowania, zdolności dziecka …...............................................................................................................

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

7. Rodzeństwo: proszę podać ile dziecko ma rodzeństwa ………………………………

8. Zobowiązujemy się do:

- zgłaszania o zmianach w podanych informacjach;
- regularnego uiszczania opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu zgodnie z podpisaną umową;
- przyprowadzenie do przedszkola zdrowego dziecka.

9. Wyrażamy zgodę na: 
 publikowanie wizerunku naszego dziecka w prasie i  na stronach internetowych w ramach
informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola;                     
 udział  naszego  dziecka  w  zajęciach  terenowych,  wyjściach  i  wycieczkach  w  ramach
programu  dydaktyczno-wychowawczego przedszkola;                        
 przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole „SŁONECZKO” do celów dydaktyczno-
wychowawczych.  Wiemy,  że  mamy  prawo  wglądu  oraz  poprawienie  swoich  danych,  a  także
do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.

10.  Do  wniosku  dołączam  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  kryteriów  określonych  w  Ustawie
o  systemie oświaty, wymienionych w „Regulaminie rekrutacji”:

    -  …......................................................................................................................................................................................................................................

    -  .........................................................................................................................................................................................................................................

11.  Do wniosku  dołączam dokumenty  potwierdzające  spełnianie  kryteriów określonych przez organ
prowadzący, wymienionych w regulaminie rekrutacji:

   - …........................................................................................................................................................................................................................................

   - …........................................................................................................................................................................................................................................
.

…………......…………........................……………………………...
(data, podpis rodzica/rodziców)

12. Decyzja komisji rekrutacyjnej:

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …….....................................…………… 

zakwalifikowała dziecko ........................................................................................................................................................................................

nie zakwalifikowała dziecka z powodu ..………….....…...…………………..........………………….......................................................…………...……...……

Podpis przewodniczącego ……………..........................................................................................................................................…………………………...
Podpisy członków komisji:

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


