
Data złożenia formularza: ………………...... (wypełnia przedszkole) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA/ANKIETA REKRUTACYJNA DZIECKA 

do  przedszkola „ZACZAROWANY DOMEK” w Sędziszowie Młp.  przy ul. Szkolnej 23 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Uwaga: 

Przed wypełnieniem Ankiety Rekrutacyjnej należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. 

Ankietę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Wszystkie pola ankiety muszą 

być czytelnie wypełnione pismem drukowanym. 

 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

Imię pierwsze……………………..…………….. Imię drugie…………………………………. 

Nazwisko ………………………………………. 

Data urodzenia …………………………………. Miejsce urodzenia ………………………….. 

PESEL ( *W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości) …………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość ……………………………………………………….. 

Ulica, nr domu/mieszkania ………………………………………… 

Kod pocztowy …………………………………. Poczta ……………………………………….. 

Gmina …………………………………………. 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

MATKA/ OPIEKUN PRAWNY  

 

Imię ……….……………………..……………..  

Nazwisko ………………………………………. 

PESEL ( *W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości) …………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

Miejscowość ……………………………………………………….. 

Ulica, nr domu/mieszkania ………………………………………… 

Kod pocztowy …………………………………. Poczta ……………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………… 

Adres e-mail  ………………………………….. 

 

 



OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY  

 

Imię ……….……………………..……………..  

Nazwisko ………………………………………. 

PESEL ( *W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości) …………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość ……………………………………………………….. 

Ulica, nr domu/mieszkania ………………………………………… 

Kod pocztowy …………………………………. Poczta ……………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………… 

Adres e-mail  ………………………………….. 

 

III. DANE DOTYCZĄCE RODZEŃSTWA (dane nieobowiązkowe) 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………………… Rok urodzenia…………….. 

2. Imię i nazwisko…………………………………………… Rok urodzenia…………….. 

3. Imię i nazwisko…………………………………………… Rok urodzenia…………….. 

4. Imię i nazwisko…………………………………………… Rok urodzenia…………….. 

5. Imię i nazwisko…………………………………………… Rok urodzenia…………….. 

 

 

IV. PLANOWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

Planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od………….. do ……………. 

Realizacja podstawy programowej: od 8.00 do 13.00. 

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 

mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu: 

choroby: ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

alergie: ………………………………………………………………………………………... 

opieka poradni specjalistycznej (jakiej) ………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

inne informacje ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola (zaznacz właściwą odpowiedź): TAK  NIE 

Czy dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne (zaznacz właściwą odpowiedź): TAK  NIE  

 

VIII. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

Z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola, rodzice/opiekunowie zobowiązują się do: 

· przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka 

· uczestniczenia w zebraniach rodziców 



· regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

· przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osoby 

dorosłe, do tego uprawnione. 

 

 

 

IX. OŚWIADCZENIA 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku zgłoszenia 

dziecka do przedszkola są prawdziwe. 

Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych 

danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie      

w sprawach związanych z rekrutacją i  z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz związanych              

z realizacją zadań statutowych przedszkola.  Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie  

z ustawą   z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 730) 

Zostałem pouczony o prawie wglądu do danych moich i dziecka oraz zmiany tych danych. 

 

 

 

………………………………..                    i/lub                     ………………………………… 

       /podpis matki/opiekuna prawnego/                                                                              /podpis ojca/opiekuna prawnego/ 

 

 

 

Rodzice/ opiekunowie, których dzieci zostały zakwalifikowane do przedszkola są zobowiązani 

w terminie określonym przez Organ Prowadzący przedszkole do podpisania „Umowy o 

świadczeniu usług”, co stanowi podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola. Nie podpisanie 

umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

 

Pouczenie: 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest dyrektor 

przedszkola wskazanego we wniosku. 

2. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe. 

3. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych we wniosku, jest nieobowiązkowe, przy czym w 

przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia. 

                                

 


