KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR NAZARETANEK W KRAKOWIE
Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu służą jako materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz przy rozpoznaniu sytuacji
wychowawczej dziecka.

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola na ………. godzin dziennie od……. do……… i ………. posiłki dziennie
od dnia ……………………….

I. DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić WIELKIMI LITERAMI)
Nazwisko
Imiona
PESEL
Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania

Adres zameldowania
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania

Szkoła rejonowa (dla dziecka 6 letniego) zgodnie z miejscem zamieszkania
Nr Szkoły Podstawowej
Miejscowość z kodem
Ulica i numer posesji

II. INNE INFORMACJE I DANE O DZIECKU
INFORMACJE DOTYCZĄCE ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
(proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
 TAK

 NIE

Dziecko w roku szkolnym

/

będzie realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

KRYTERIA REKRUTACYJNE (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)
Dziecko z rodziny wielodzietnej. [1]

 TAK

 NIE

(załącznik: Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka)
[1] rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 TAK

 NIE

Dziecko niepełnosprawne.
(załącznik : Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica dziecka)

 TAK

 NIE

Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych
(zał. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica dziecka)
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
(załącznik : Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica dziecka)
Dziecko objęte pieczą zastępczą.
( załącznik : Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519
oraz z2013 r. poz. 154 i 866).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica dziecka)
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego. [2]
( załącznik : Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica dziecka)
[2] samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę odpowiedzialną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

KRYTERIA DODATKOWE (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
 TAK

 NIE

Aktualnie dziecko nie uczęszcza do innego przedszkola.

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

Dziecko, którego starsze rodzeństwo w następnym roku szkolnym będzie uczęszczało do Przedszkola Sióstr
Nazaretanek.
Dziecko pochodzące z rodzin wymagających odpowiedzi na ich szczególne potrzeby.
INNE INFORMACJE (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Dziecko posiada rodzeństwo (proszę podać imiona oraz rok urodzenia):

 TAK

 TAK

 NIE

 NIE

Dziecko wymaga szczególnego nadzoru np. po zabiegu lub kontuzji, wady rozwojowe, kalectwo, alergia,
specjalna dieta zdrowotna, inne zalecone przez lekarza:………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

III. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (przy wybranym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 TAK

bez ograniczenia czasu dziennego pobytu dziecka w godzinach pracy przedszkola

 TAK

godzinowo – ( planowany pobyt od godz. .……………….do godz. ……………….)

 TAK

w ramach realizacji podstawy programowej czas pobytu (8.00 – 13.00)

IV. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / opiekun prawny
Ojciec / opiekun prawny
imię
nazwisko

Adres zamieszkania
miejscowość z kodem
ulica, nr domu i mieszkania

Informacja o zatrudnieniu
zawód
zakład pracy
poświadczenie zakładu pracy

Numery telefonów kontaktowych
zakład pracy
Tel. komórkowy
Tel. stacjonarny
Adres e- mail
w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, podać kogo i w jakim zakresie dotyczy
……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
( proszę obowiązkowo zakreślić wybrane punkty):

 Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem
faktycznym (za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze
skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków);

 Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926 ze zm.) wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie ww. danych osobowych przez
Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Krakowie dla potrzeb działalności oświatowo – wychowawczej;

 Wyrażamy zgodę na publikacje zdjęć naszej rodziny z imprez i uroczystości przedszkolnych na stronie internetowej
dokumentującej działalność Przedszkola.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola;
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach;
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
 punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną
nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, formacyjnych i szkoleniowych dla rodziców.

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata poszczególnych
kryteriów, oznacza to jednak
rezygnację z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje to kryterium.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
(Zgodnie z art. 233. § 1.Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr101, poz. 926 z późn.zm.)
Podpis matki / prawnej opiekunki

Podpis ojca / prawnego opiekuna

VI. ANKIETA
1.Jakie są oczekiwania Państwa względem naszej placówki?

2. Jakie proponujecie Państwo formy współpracy z przedszkolem?

Komisja rekrutacyjna* na posiedzeniu w dniu…………………………..
1. Zakwalifikowała / nie zakwalifikowała dziecko do opieki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Sióstr
Nazaretanek w Krakowie.
*(podkreślić właściwe)
..................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków

