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    Załącznik Nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ  

 
 
Proszę o przyjęcie  w roku szkolnym 2017/2018 mojego dziecka: 
 
Imię i nazwisko:  ................................................................................................................................... 
                               
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wiek dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data i miejsce urodzenia:  ....................................................................................................................              
 
Adres zamieszkania dziecka: ................................................................................................................. 

(miejscowośd, ulica, nr domu, poczta) 

 
Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów: 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania rodziców /opiekunów: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Telefon do natychmiastowego kontaktu: ........................................................................................... 
 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu (wymiar  8,5 –godzinny pomiędzy 6.30 – 16.00)  
 
…………………………………………………………………………………………… 
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąd na funkcjonowanie dziecka w nowej 
grupie przedszkolnej (uzupełnid, gdy takie okoliczności występują): 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
..............................................................                                      ……………………………………………………………… 
                          miejscowośd, data                                               podpisy rodziców / prawnych opiekunów                                                                                                                                                                                              
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DODATKOWE INFORMACJE  DO REKRUTACJI: 

 

UWAGA: (WYPEŁNID TYLKO W PRZYPADKU GDY DZIECKO NIE UCZESTNICZYŁO W I NABORZE 
REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA) 

 

1. Obydwoje rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują, prowadzą działalność 

gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica 

samotnie wychowującego kandydata  

TAK*                      NIE 

 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na 

terenie Gminy Trzebiatów  

TAK                     NIE 

 

3. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej 5 godzin 

obowiązkowych  

TAK                      NIE 

 

4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do tego przedszkola  

TAK                     NIE 

 

5. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  

TAK                     NIE  
 

*- właściwe podkreślid 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę odpowiednio dodatkowo dostarczyd: 

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnośd, 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)  

3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego 
rodzicem. 

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). 

5) Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym albo aktualny wpis do 
działalności gospodarczej. 

6) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia. 
7) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta; 
8) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej. 
9) Oświadczenie o ilości godzin planowanych pobytu dziecka powyżej 5 godzin. 
10) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym. 
11) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

 

..............................................................                                      ……………………………………………………………… 
                          miejscowośd, data                                               podpisy rodziców / prawnych opiekunów                                                                                                                                                                                              


