Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr EK.0050.43.2013
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 14 lutego 2013 r.

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
(Kartę należy wypełnić drukowanymi literami. W przypadku, gdy pytanie wymaga udzielenia odpowiedzi, należy
podkreślić odpowiednio TAK lub NIE )

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola (nazwa przedszkola):
Przedszkole Miejskie nr 25 w Jaworznie
Adres przedszkola: 43-600 Jaworzno, ul. Mościckiego 21
KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
NAZWISKO
Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce
urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo
Kod pocztowy,
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
PESEL
NAZWISKO
Imię

Drugie imię

Seria i numer dokumentu tożsamości

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo
Kod pocztowy,
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

TELEFONY KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
DOM:
PRACA:

TEL.KOMÓRKOWY:

Adres e-mail:

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
PESEL
NAZWISKO
Imię

Drugie imię

Seria i numer dokumentu tożsamości

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo
Kod pocztowy,
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

TELEFONY KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
DOM:
PRACA:

TEL.KOMÓRKOWY:

Adres e-mail:

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Proszę podkreślić odpowiednio TAK lub NIE
od
do
Dziecko będzie przebywać w przedszkolu godziny:
godziny:
Dziecko będzie korzystać z posiłków:
Śniadanie

TAK

NIE

Obiad

TAK

NIE

Podwieczorek

TAK

NIE

-

-

Kolacja*
Nie będzie korzystać z posiłków

TAK

KRYTERIA PRZYJĘĆ
Proszę podkreślić odpowiednio TAK lub NIE
KRYTERIA PODSTAWOWE:
1 dziecko obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
( 5 i 6-letnie)
2 dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujący
(przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca,

TAK

NIE

TAK

NIE

3 dziecko matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany TAK
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów
4 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
TAK

NIE

osobę

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.)

NIE

KRYTERIA DODATKOWE:
1 dziecko kontynuujące edukację w przedszkolu

TAK

NIE

2 rodzeństwo dziecka kontynuujące edukację w przedszkolu

TAK

NIE

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

TAK
TAK

NIE
NIE

3 dziecko rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo:
oboje pracują
tylko jedno pracuje
nie pracują
4 odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka:
- do 3 km
- powyżej 3 km

Pouczenie:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane
są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Karcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do celów związanych
z realizacją zadań statutowych przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Jaworzno, dnia ..........................................

Podpis matki (opiekunki prawnej)

Podpis ojca (opiekuna prawnego)

*dotyczy tylko Przedszkola Miejskiego Nr 14

_______________________________________________________________________________________

Kartę złożono w dniu
dzień

m-c

rok

Potwierdzam dane osobowe matki / ojca (opiekuna prawnego) dziecka zawarte w niniejszej karcie,
w oparciu o dowód osobisty seria ................. Nr .................................. .
..............................................................
(podpis dyrektora przedszkola lub

UPOWAŻNIENIE
Upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka ................................................
(imię i nazwisko dziecka)

z przedszkola w roku szkolnym 2013/2014
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu osobistego

........................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

UPOWAŻNIENIE
Upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka ................................................
(imię i nazwisko dziecka)

z przedszkola w roku szkolnym 2013/2014
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu osobistego

........................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

…………………………………………………………………………………………………...
osoby upoważnionej do odbioru kart)

