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Imię i nazawisko dziecka

Informacje dodatkowe:

1 Wielodzietność rodziny kandydata
2 Niepełnosprawność kandydata
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku wątpliwości, co do spełniania pozostałych kryteriów dyrektor przedszkola może poprosić o okazanie 
dokumentów, określonych w regulaminie rekrutacji do przedszkola, w celu weryfikacji danych podanych w niniejszej 
karcie.

(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

W wyniku oceny spełniania kryteriów dodatkowych przyznano, za te kryteria  …................. punktów.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie na potrzeby rekrutacji oraz realizacji zadań 
statutowych przedszkola, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.).

...…………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna

ZOBOWIĄZUJĘ / MY SIĘ DO:

 Bieżącego przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w informacjach podanych w niniejszej Karcie 
zgłoszenia.

 Regularnego uiszczania należnych opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie.
 Przestrzegania postanowień zawartych w „Umowie świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 

szkolny  …..../.......”
 Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę, upoważnioną do odbierania dziecka w 

zdeklarowanych godzinach, zapewniającą mu bezpieczeństwo.
 Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców.
 Przestrzegania postanowień statutu przedszkola.

...…………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczamy. Że podane powyżej dane są zgodne ze 
stanem faktycznym. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych

POUCZENIE
Art. .233 ustawy z dnia 6czerwca 1997roku Kodeks karny

(tj. Dz. U. Nr 88 poz. 553 wraz z późn. zm.)
§1. Kto składając zeznanie ,mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do la t3.
§2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził 
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Data Podpis matki / opiekunki prawnej Podpis ojca / opiekuna prawnego

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola:

717501578 Przedszkole Miejskie w Strzelinie


