
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w MICHALOWIE na rok szkolny 20t3l2014

Wypełrlionąkańę naleĄ złożyó w przedszkolu do 15 kwietnia 2013 roku,

l. DANF. INDENTYFIKACYJNE DZIECKA

NAZWISKO IMIĘ

DATA I MlEJSCE URODZENIA

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
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NR LOKALU

NR LoKALU

(proszę właściwę podkreślić)

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA

Telefony kontaktowe :
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ADRES ZAMELDOWANlA

Telefonv kontaktowe :
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MIEJSCOWOSC

NR DOMU
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3. ADRBS ZAMELDOWANIA DZIECKA

4. P()BYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

OD/DATA (proszę wpisac; GODZINY POBYTU RODZAJ POSIŁKOW

l -i t iu., |oriłtu ] s,riaoanie oUiuJ i poa*l.."or.r.
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e-mail :

6. INNE, WAZNE ZDANIEM RODZICOW (opiekunów prawnych) INFORMACJE dot, DZIECKA _

np. alergie i in. )

L

łJ dział, w zaj ęciach religii

5. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych)



J. KRYTERIA U§TĄryO\Ą/Ę]ąPRZYJĘCIA Do PRZEDSZK}LA (wpisac x we właściwą Ł!!kę)
Tak Nie i

,], Dzilcko:ai9l1. 
ryh"]y*"11przezmatkęlub ojca, _ l ] l

2. Dziecko rnatki lub oj.u. *oU". którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitąniezdolność do pracy lub
n iezdol nośó do samodzielne.i egzystencj i.

], [)ziecko tltllieszczone w rodziIlie zastępcze.i.

8. DoDA'IKowE KRYTER|A PRZYJĘC|A Do PRZEDSZKOLA ( wpisać x we

Dziecko oboj ga rodziców pracuj ących

właściwą kratkę )
lTak Nie

l.

2.
l

Dziecko, którego rodzeństwo uazęszaza do danego przedszkola

9. OŚWIADCZENIE DoTyCzĄCE TREśCI zGŁosZENIA I ocHRoNy DANycH osoBoWyCH

UPrzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczamy,że podane powyzej dane sązgodne ze
StanelI faktycznym.

PrzY'jmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu
werl,iikacji danych podanych w karcie zgłoszenia

podpis matki (opiekuna prawnego), podpis ojca (opiekuna prawnego)

Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.tJ. z 2002r., Nr 101, poz. 926
z PÓŹn. zmianami) wYrażam zgodę na wykorzystanie danych zawarĘch w ww. karcie zgłoszenia w celu pizyjęcia
dziecka do przedszkolaw roku szkolnym 20l]/2012.

podpis matki (opiekuna prawnego)

l0. DBCYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ :

podpis ojca (opiekuna prawnego)

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia

z.akllalifikowała nie zakwalifikowała w/w dziecko do

cJziellnie od dllia

Podpisy członków

1. Przewodniczący

2. Członek :

3, Członek :

20 l 3 roku.

Komisji :

ma orzeQzony znaczny lub umiarkowany stopieri3. Dziecko, którego rodzeństwo
niepełnosprawności

4, Dziecko z rodziny wielodzietnej ( troje i więcej dzieci)

Miclralów .. 2013r.


