
 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Przedszkole dla każdego - zabawa na całego!” 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA 

DO  PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGO  w ………………………………….. 

 na rok szkolny 2018/2019 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię/imiona i nazwisko dziecka ………………………………………………………………......... 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….............. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………..PESEL…………………………….. 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko 

 

  

Miejsce zamieszkania   

Miejsce pracy, telefon   

Godziny pracy   

Telefon kontaktowy 

(domowy, komórkowy) 

  

 

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (np. alergie, stałe choroby, wady 

rozwojowe, niepełnosprawność itp.) 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

IV. PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI DZIECKA (związane z kryteriami rekrutacyjnymi) 

Proszę o udzielenie odpowiedzi poprzez wpisanie przy pytaniu danych liczbowych lub wyrażenia 

„tak” lub „nie”  

1) Proszę podać liczbę rodzeństwa dziecka - …… sióstr, ..… braci 

2) Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną? …… 

3) Czy rodzic/rodzice dziecka posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ? matka …, ojciec ….. 

4) Czy rodzeństwo dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności? …… 

5) Czy dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców? …….. 

6) Czy dziecko jest wychowywane w rodzinie zastępczej? ……… 

7) Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola lub punktu przedszkolnego? ………… 

8) Czy dziecko jest wychowywane przez oboje pracujących lub uczących się w trybie dziennym 

rodziców lub pracującego samotnie wychowującego rodzica? ………. 

1) Czy dziecko jest wychowywane przez jednego pracującego lub uczącego się w trybie 

dziennym rodzica w przypadku rodziców wspólnie wychowujących ? ……… 

V. OŚWIADCZENIA 

1) Do przyprowadzania/odbioru dziecka z punktu przedszkolnego upoważniam następujące osoby: 

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

imię i nazwisko  miejsce zamieszkania  nr dowodu osobistego   nr telefonu 

 

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

imię i nazwisko  miejsce zamieszkania  nr dowodu osobistego   nr telefonu 

2) Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru 

z punktu przedszkolnego przez upoważnioną powyżej przeze mnie osobę. Upoważnienie jest ważne do 

chwili odwołania. 

3) Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w spacerach poza teren punktu przedszkolnego. 

4) Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Gminy Górzyca 

www.gorzyca.pl oraz w miesięczniku Pogranicze Lubuskie. 

5) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych z rytmiki, gimnastyki 

korekcyjnej, plastycznych oraz w konsultacjach ze strony logopedy. 

http://www.gorzyca.pl/


6) Oświadczam, że złożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym 

i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez Gminę Górzyca w celu przetwarzania ich dla 

potrzeb realizacji projektu „Przedszkole dla każdego-zabawa na całego!” (zgodnie z Ustawą z dnia z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z dn. 24.05.2018 poz. nr 1000). 

 

VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

• Przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

• podawania do wiadomości punktu przedszkolnego jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach, 

• przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego osobiście lub przez osobę 

dorosłą upoważnioną do przyprowadzania i odbierania, 

• przyprowadzania do punktu przedszkolnego tylko zdrowego dziecka, 

• uczestniczenia w zebraniach rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

 

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

                       miejscowość i data                                                                        czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


