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      KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA 

DO  PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  „BAŚNIOWA KRAINA” 

W  POŁAJEWIE  na rok szkolny  2022/2023 

 
(wypełnioną kartę należy złożyć w przedszkolu do 11 marca 2022r.) 

 

 

I. DANE DZIECKA 

 

IMIONA 
 

 

NAZWISKO 
 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

 

PESEL 
 

 

 

 

          

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

 
 

ADRES ZAMELDOWANIA 

(wpisać jeżeli meldunek jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

 

II. DANE  DOTYCZĄCE  RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

DANE MATKI/ OPIEKUNKI 

PRAWNEJ 

OJCA/ OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

IMIĘ                 

 

 

NAZWISKO  

 

 

ADRES  ZAMIESZKANIA 

 

  

NUMER  TELEFONU   

 

 

 

 

NAZWA I ADRES ZAKŁADU 

PRACY  

(Wymagany dokument  - zaświadczenie od 

pracodawcy o zatrudnieniu/ wykonywanej  

pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej/ oświadczenie  

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 

prowadzeniu działalności gospodarczej) 
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III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH 

OKREŚLONYCH  w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

 (Dz. U z 2021r. poz. 1082 ze zm.)  
 

                                     ( w odpowiednim miejscu wstawić  znak  „x”) 

 

 

LP 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

TAK 

 

NIE 

 

PUNKTACJA 

(wypełnia 

komisja rekrut) 

1.  DZIECKO JEST  NIEPEŁNOSPRAWNE 

(Wymagany dokument – kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności , kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność) 

   

2.  DZIECKO MA NIEPEŁNOSPRAWNEGO JEDNEGO Z 

RODZICÓW 

(Wymagany dokument – kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności , kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność) 

   

3.  DZIECKO MA NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBOJGA RODZICÓW 

(Wymagany dokument – kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności , kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność) 

   

4.  DZIECKO MA NIEPEŁNOSPRAWNE RODZEŃSTWO 

(Wymagany dokument – kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności , kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność) 

   

5.  DZIECKO JEST SAMOTNIE WYCHOWYWANE PRZEZ MATKĘ 

LUB OJCA 

(Wymagany dokument – kopia prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację, lub akt zgonu , oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem} 

   

6.  DZIECKO UMIESZCZONE JEST W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 

(Wymagany dokument – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą 

zastępczą) 

   

7.  WIELODZIETNOŚĆ RODZINY DZIECKA 

(Wymagany dokument - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata) 

 

 

Podać liczbę dzieci 

w rodzinie łącznie  

z dzieckiem 

zgłoszonym 
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IV. INNE INFORMACJE O DZIECKU  ( w odpowiednim miejscu wstawić  znak  „x”) 
 

 

LP 

 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

TAK 

 

NIE 

1.  Dziecko sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne 

 

  

2.  Dziecko obojga rodziców/ opiekunów prawnych pracujących, prowadzących 

gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą  
 

  

3.  Dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało 

edukację w przedszkolu 

  

4.  Dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką 

asystenta rodziny  

(Wymagany dokument  - zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej lub orzeczenie sądu 

rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopię.) 

  

 
 

 

V. OŚWIADCZENIE: 
 

Oświadczam, że :  

1. Wszystkie dane zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe. 

2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych  

w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka 

do przedszkola oraz dołączonych do niego załączników dla celów związanych z rekrutacją do 

Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie. 

4. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

( czytelny podpis matki/ prawnej opiekunki)                                       (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna)     

  

 

KLAUZULA INFORMACJA: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

informuję, że: 

 Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/prawnych opiekunów jest Publiczne Przedszkole "Baśniowa 

kraina" w Połajewie, ul. Leśna 1 , 64-710 Połajewo; 

 W przedszkolu został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się za pomocą 

adresu e-mail:  ido.oswiata.polajewo@gmail.com; 

 celem przetwarzania danych jest wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających  

z przepisów Prawa oświatowego oraz  przeprowadzenie rekrutacji dzieci do przedszkola;  

 podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania  będzie brak możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz po jej zakończeniu w przypadkach: 

 dzieci przyjętych do przedszkola przez okres uczęszczania do przedszkola;  

 dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.  

 dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej,  

 odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa, 
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 każdy rodzic/opiekun prawny dziecka  posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, 

 rodzic/ prawny opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

.................................................................. 
                    (miejscowość, data) 

 
 

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

( czytelny podpis matki/ prawnej opiekunki)                                       (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna)     

  

 

 

DATA  PRZYJĘCIA KARTY    ............................................................................... 

 

 

VI. DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ 

 

Komisja rekrutacyjna stwierdza, iż kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał łącznie 

punktów........... . 

Tym samym kandydat został zakwalifikowany/niezakwalifikowany do dalszej rekrutacji. 

 

Połajewo, dnia............................... .................................................................  
                                                                                                                        (podpis przewodniczącego  komisji)   

1. ......................................................... 

2. . ………………………………....... 

3. . …………………………………... 

4.  …………………………………… 

5. …………………………………… 

6. ……………………………………. 

                  (podpisy członków komisji) 

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu      ...................................................... 

Przyjęła kandydata do Publicznego Przedszkola „Baśniowa kraina” w Połajewie od  01.09.2022r. 

 

 Nie przyjęła kandydata z powodu …………………………………………………………….. 

 

 

                                                                                      .................................................................    
            (podpis przewodniczącego  komisji)                                      

 

1. ......................................................... 

2. . ………………………………....... 

3. . …………………………………... 

4.  …………………………………… 

5. …………………………………… 

6. ……………………………………. 

              (podpisy członków komisji) 
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