
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ

Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) i dzieci 
oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców.
Rodzice przedkładają dyrektorowi przedszkola dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka i miejsce zamieszkania.
Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje i podpisuje Społeczna Komisja Kwalifikacyjna lub dyrektor przedszkola1.

pieczęć przedszkola
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2013/2014

Proszę o przyjęcie do punktu przedszkolnego............................................... ur. dn. .............. ..........r. w ……....…..
                 (imię i nazwisko dziecka)           (data i miejsce urodzenia dziecka)

PESEL..............................

Zgłaszam uczęszczanie dziecka do punktu przedszkolnego na łączną liczbę godzin: 4  w godz. od: 9.00 do: 13.00

Dziecko korzystać będzie z wyżywienia w zakresie:

�    II śniadanie

�    obiad

  
I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka

Adres zamieszkania dziecka ........................................................................................................................................

Adres zameldowania dziecka .......................................................................................................................................
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) .....................................................................................................

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) .................................................................................................

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

Kontakt telefoniczny w nagłych sytuacjach  ..................................................................................................................

Liczba osób stanowiących rodzinę ..................... w tym .................dzieci.

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ...........................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

tel. ............................................

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w ...............................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

tel. ............................................

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie wg uznania rodziców (opiekunów), np.: stała choroba, wady rozwojowe 
dziecka, kalectwo, dieta itp.

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

II Kryteria pierwszeństwa przyjęć2: 

�     dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca

�     dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź  

       całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

�     dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola,  
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych – tj.: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Lublin, dnia .................................. .......................................................................
                 (podpis rodzica – opiekuna dziecka) 



IV A3 Decyzja Społecznej Komisji Kwalifikacyjnej przy Przedszkolu nr .......... w Lublinie.

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu .................................................... ................. r.

a) Zakwalifikowała dziecko ...............................................................................................................................
                                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka)

od dnia ......................... ................ r. do korzystania z usług Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu nr ………..

b) Nie zakwalifikowała dziecka .........................................................................................................................
                                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka)

z powodu ..............................................................................................................................................................

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

...........................................................                                              ....................................................................
Podpis przewodniczącego Komisji                                                            Podpisy członków Komisji

IV B3 Decyzja Dyrektora Przedszkola nr ............. w Lublinie

Kwalifikuję dziecko ......................................................................................................................................
                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka)

od dnia .......................................... r. do korzystania z usług Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu nr ……..

                                                                                                         ....................................................................
                                                                                                         Pieczątka i podpis dyrektora przedszkola

Lublin, dnia ..................................... ................ r.

____________________________
1 Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka w przypadku, gdy liczba zgłoszeń jest mniejsza lub równa liczbie miejsc
   w przedszkolu.
2  Kryteria rekrutacji wynikające z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r. Nr 26, poz. 
232). W przypadku korzystania z pierwszeństwa przyjęć należy okazać stosowne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające stan 
faktyczny.
3 Niepotrzebne skreślić.
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