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

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

KARTA ZGŁOSZENIA 
dla dzieci 3- i 4- letnich 
(rocznik 2010 i rocznik 2009) 

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, ma pierwszeństwo w przyjęciu do swojego przedszkola obwodowego. Dzieci 

są przyjmowane do przedszkoli wg kryteriów jednolitych w całej Gminie 

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 Zgłoszenia należy okazać (do wglądu) dowód osobisty oraz skrócony akt urodzenia 
dziecka. Dyrektor może żądać dodatkowych dokumentów poświadczających fakt zamieszkania oraz informacji 
podawanych przez rodzica. Rodzice pragnący skorzystać z preferencji, powinni do zg łoszenia dołączyć 
dokumenty potwierdzające okreś lone sytuacje rodzinne. 



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. 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............ 
7. 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. (Niepodpisanie 
umowy w terminie oznacza skreślenie dziecka z listy przyjętych). 
 

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

  

1a) pobyt stały   

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

2. Dziecko wychowane przez samotną matkę lub 
samotnego ojca 

  

3. 

Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność 
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji 

  

4. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej    

5. Dziecko obojga pracujących rodziców   

6. Dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo   

7. Dziecko z rodziny wielodzietnej (podać liczbę  
rodzeństwa w wieku szkolnym i przedszkolnym) 

  

8. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do 
danego przedszkola 

  

9. Dziecko zameldowane na pobyt stały na terenie 
Gminy 

  

10. Dziecko zameldowane na pobyt czasowy, którego 
rodzice płacą podatki w Gminie Sułkowice 

  

 

2. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola. 

W dniu   ...................................................  dziecko   .....................................................................  

zostało przyję te/nieprzyję te* do przedszkola. 

Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, należy wpisać 

powód negatywnej decyzji). 

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
*niepotrzebne skreślić 
 

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


