
IV. 
organ prowadzący           składanie Kart Zgłoszenia w nieprzekraczalnym 
                             terminie do 29 marca 2013 r. 

GMINA SUŁKOWICE                       ........................................................ 
         (data wpływu- pieczęć przedszkola) 
 

KARTA ZAPISU 
dziecka 6- letniego (rocznik 2007), które nie rozpocznie w roku szkolnym 2013/2014 spełniania 

obowiązku szkolnego i będzie kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu 
 

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr....... 

w ..................................................................... 

na rok szkolny 2013/2014 

Dziecko zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały (przynajmniej z jednym z rodziców)  
w obwodzie przedszkola, realizujące obowiązek kontynuowania przygotowania przedszkolnego  
w przedszkolu obwodowym. 
Część I. (wypełnia rodzic/prawny opiekun dziecka) 

1. Dane dziecka1) 

1) Imię (imiona) i nazwisko dziecka  ................................................................................................  

2) Data i miejsce urodzenia dziecka  .................................................................................................  

3) PESEL dziecka  ..........................................................................................................................  

4) Adres zamieszkania i zameldowania dziecka (przynajmniej z jednym z rodziców) na terenie Gminy 

Sułkowice ......................................................................................................................................  

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

2. Dane rodziców (prawnych opiekunów) dziecka: 

1) Imię i nazwisko matki .................................................................................................................  

adres zameldowania  .......................................................................................................................  

Miejsce pracy, godziny pracy, numer telefonu do kontaktu w godzinach pracy (opcjonalnie)  

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

 ......................................................................................................................................................  
(pieczątka zakładu pracy) 

2) Imię i nazwisko ojca  ...................................................................................................................  

adres zameldowania  .......................................................................................................................  

Miejsce pracy, godziny pracy, numer telefonu do kontaktu w godzinach pracy (opcjonalnie)  

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

 ......................................................................................................................................................  
(pieczątka zakładu pracy) 

 

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu: matki-…………..…..….ojca-…………............ 

 

                                                                 
1) Przy składaniu Karty Zapisu należy okazać (do wglądu) dowód osobisty oraz skrócony akt urodzenia dziecka. 
Dyrektor może żądać dodatkowych dokumentów poświadczających fakt zamieszkania oraz informacji 
podawanych przez rodzica. 



3. Informacje rodzica o stanie zdrowia dziecka – wskazania bądź przeciwwskazania wydane przez 
lekarza w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego; orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; orzeczenie o niepełnosprawności, opinia o wczesnym wspomaganiu itp. 
 ......................................................................................................................................................  

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

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

4. Inne informacje/uwagi rodzica (opiekuna prawnego) 

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

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

Oświadczam, że:  
1) informacje podane w Karcie są zgodne ze stanem faktycznym; 
2) zapoznałe(a)m się z „Regulaminem rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę  Sułkowice na rok szkolny 2013/2014”. 
 

 ........................................................  ........................................................  
 miejscowość, data  podpis rodzica składającego wniosek 
 

5. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka: od godz.......................... do godz..................................  

uwaga! BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKA WYN OSI 5 GODZIN 
DZIENNIE I ODBYWA SI Ę W GODZ. 800-1300.  
 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na bezpłatny udział mojego dziecka w 
zajęciach religii – organizowanych poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę, w wymiarze 2 zajęć tygodniowo. 
* niepotrzebne skreśli ć 
 
7.Proponuję, aby moje dziecko brało udział w następujących zajęciach dodatkowych: (dotyczy 
wyłącznie dzieci uczestniczących w grupie popołudniowej, po godz. 1300) 
(proszę wskazać 2-3 zajęcia) 
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.......... 2) gry i zabawy edukacyjne....... 
3) zabawy aktywizujące, badawczo-rozwijające.......... 4) gry i zabawy ruchowe......... 
5) zabawy twórcze – plastyczne, muzyczne, teatralne......... 6) język angielski......... 
7) rytmika............ 
 
8. Oświadczam, że deklaruję posyłanie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014,  
w podanych wyżej godzinach i zobowiązuję się do regularnego ponoszenia kosztów wyżywienia oraz 
kosztów pobytu (powyżej 5 godzin) zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie. 
Zobowiązuję  się do podpisania umowy z Przedszkolem do 28 sierpnia 2013 r.  
 

 ........................................................  ........................................................  
 miejscowość, data podpis rodzica składającego wniosek 
 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie  
do celów rekrutacji i ewidencji dzieci w przedszkolu.  
 

 ........................................................  ........................................................  
 podpis matki podpis ojca 
 
Załączniki: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) .............................................................................................................................................................................. 

 



Część II. (wypełnia dyrektor przedszkola) 

 

1. Nazwisko i imię (imiona) dziecka  ...........................................................................................  

 

 
zaznaczyć 

właściwe 

uwagi 

1. 
Dziecko zamieszkałe i zameldowane  
przynajmniej z 1 z rodziców  
w obwodzie przedszkola 

  

1 a) pobyt stały   

1 b) pobyt czasowy (od................do…………)   

2. 
Dziecko 6- letnie realizujące obowiązek 
kontynuowania przygotowania 
przedszkolnego 

  

3. 

Szkoła podstawowa odpowiedzialna za 
kontrolowanie spełniania obowiązku 
kontynuowania przygotowania 
przedszkolnego dzieci 6-letnich 

 

 

2. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola. 

 

W dniu   ...................................................  dziecko   .....................................................................  
zostało przyjęte/nieprzyjęte* do przedszkola. 
 
Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, należy 
wpisać powód negatywnej decyzji). 
 ......................................................................................................................................................  

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

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

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

*niepotrzebne skreśli ć 

 

 

 ........................................................  ........................................................  
 miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora 
 

 


