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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. J. SŁOWACKIEGO W BABICACH 

utworzonego w ramach projektu: „BAJKOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W BABICACH” 
 
 

1. Dane osobowe dziecka 
 

Pierwsze imię  Drugie  imię  Nazwisko  
PESEL             

Data 
urodzenia 

         dzień miesiąc         rok 
   

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  
 
 

2.  Dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych 
 Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 
Imię   

Nazwisko   

Telefon kontaktowy   
Adres e-mail   
Adres zamieszkania   

     

3. Kryteria– I etap /ustawowe/ 
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do oddziału 
przedszkolnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć obok 
właściwy kwadrat krzyżykiem /x/. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” oznacza, że rodzic nie chce udzielić 
informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia „ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku 
zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. Podawane dane dotyczą dziecka wskazanego 
w punkcie 1.  
dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej TAK  NIE  ODMOWA  
dziecko jest niepełnosprawne TAK  NIE  ODMOWA  
jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny TAK  NIE  ODMOWA  
oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni TAK  NIE  ODMOWA  
rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne TAK  NIE  ODMOWA  
dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie TAK  NIE  ODMOWA  
dziecko jest objęte pieczą zastępczą TAK  NIE  ODMOWA  
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4. Kryteria – II etap  /ustalone przez organ prowadzący/ 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 
jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie 
postępowania rekrut. będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący. Przy każdym 
kryterium należy zaznaczyć obok właściwy kwadrat krzyżykiem /x/. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” 
oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia 
„ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. 
Podawane dane dotyczą dziecka wskazanego w punkcie 1.  
Dziecko realizujące obowiązkowe roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne – 25 pkt TAK  NIE  ODMOWA 

 

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic 
(prawny opiekun) samotnie wychowujący: pozostają w stosunku 
pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą – 12 pkt 

TAK  NIE  ODMOWA 

 

Dziecko, ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, w 
którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej 
niż jedno dziecko z tej samej rodziny ubiega się o przyjęcie do 
oddziału przedszkolnego – 4 pkt 

TAK  NIE  ODMOWA 

 

Dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, 
w którym znajduje się przedszkole –2 pkt TAK  NIE  ODMOWA 

 

 
5. Deklaracja odnośnie usług: 
Deklaruję korzystanie z usług oddziału przedszkolnego: od godz. …… do godz. ……. tj. ……. godzin dziennie. 

Dziecko będzie korzystać z posiłków:  śniadanie             obiad           podwieczorek         .  

6. Dodatkowe informacje o dziecku: stan zdrowia, opieka poradni specjalistycznych, alergie, 
stosowane diety, potrzeby specjalne, trudności, upodobania, zainteresowania: 
...................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................... 
7. Do karty załączono dokumenty związane z rekrutacją /właściwe zaznaczyć X/ 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe 

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o wielodzietności 
rodziny kandydata)  

 

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności kandydata 

 

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
jednego z rodziców kandydata (wpisać kogo dotyczy) 
…………………………………..……………………………………………. 

 

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
obojga rodziców kandydata  

 

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
rodzeństwa kandydata (wpisać kogo dotyczy) 
…………………………..……………………….……… 
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8. Oświadczenie o odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego: 
Zobowiązuję się do osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego, 
lub przez upoważnione poniżej pełnoletnie osoby.  
Lp. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 
Stopień pokrewieństwa (babcia, ciocia)  Numer dowodu tożsamości 

1.    

2.    
3.    
 

9. Oświadczenia dotyczące treści wniosku  
1) oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 
2) oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 
3) w szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy 

wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.  
 

10. Oświadczenie: 
1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „Bajkowy Oddział Przedszkolny w Babicach” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego; 

2) jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich 
danych jest Gmina Krzywcza/Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach oraz o 
przysługujących mi na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1000, 1669) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych 
oraz o prawie do ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe 
dobrowolnie; 

3) wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych danych do monitorowania i ewaluacji; 

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w 
rodzinie 

Dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
(zgodne z ustalonym wzorem) o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

 

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej 

 

Kryteria określone przez Organ prowadzący – GMINĘ KRZYWCZA 
8. Dziecko realizujące roczne 

obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne 

Oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o podleganiu 
dziecka obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu 

 

9. Rodzice pracujący/uczący się w 
systemie dziennym lub 
prowadzący działalność 
gospodarczą 

Oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o 
uczęszczaniu do danego przedszkola lub szkoły z 
oddziałem przedszkolnym  rodzeństwa kandydata 

 

10. Kandydat mieszka w obwodzie 
szkoły podstawowej, w której 
znajduje się oddział 
przedszkolny 

Oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie, 
potwierdzające zamieszkiwanie kandydata w obwodzie 
szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział 
przedszkolny  
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4) wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego dziecka 
wyłącznie na potrzeby projektu i jego promocji zgodnie z art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880 ze zm.) oraz informuję, że z tego 
tytułu nie będę żądać wynagrodzenia finansowego. 

 
 
Babice, dnia …………………………………… 
 
 
 
……………………………………….                    …………………………………………….  
  (podpis matki/opiekuna prawnego)                     i/lub               (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 

 
 

11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego 
utworzonego w ramach projektu „Bajkowy Oddział Przedszkolny w Babicach” 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu: ………………………….…. zakwalifikowała dziecko do oddziału 

przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 na ..................... (liczba godzin) z wyżywieniem  

(liczba posiłków)……………………… 

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu……………………………………………………………………… 
 
 
 
 

1. ………………………………………………………   ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………   ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………   ………………………………………………………………. 
     (podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej) 

 
 
 
…………………………………………………………………. 
 (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 


