
 
 

DYREKTOR 
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 

w BRANIEWIE 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
Prosimy o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie. 

 
 

DANE DZIECKA 
Dane osobowe dziecka 

 
PESEL                               Imię                  Drugie imię                       Nazwisko 

                 

 
     Data urodzenia                            Miejsce urodzenia 

    -   -     

 
Adres zameldowania dziecka 

 
Ulica                                                                                   Nr domu                   Nr lokalu 

     

 
       Kod pocztowy                  Miejscowość                                                     Telefon domowy 

  -        

 
Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania 

 
       Ulica                                                                                            Nr domu                         Nr lokalu 

     

 
     Kod pocztowy                  Miejscowość                                                                 Telefon domowy 

  -        

 
 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

 
Dane 

 
Matki / opiekunki 

 
Ojca / opiekuna 

 
Imię   

 
Nazwisko  

 
 

 
 

Adres zamieszkania  
 
 
 

 
 

Telefon kontaktowy   
 

 
 



 
Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

Uwaga: - rodzic sam określa, czy spełnia dane kryterium stawiając znak „X” w odpowiedniej kratce; 

              - punkty wpisuje komisja rekrutacyjna. 
 

Lp. 

 

Kryteria ustawowe- I etap rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium 

 

TAK 

 

NIE 

 

PKT 

1. Moja rodzina jest wielodzietna –  

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

   

2. Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko - 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

   

3. Jedno z rodziców posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 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. 

   

4. Oboje rodzice posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 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. 

   

5. Rodzeństwo dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 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, 

   

6. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 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. 

   

7. Dziecko, o którego przyjęcie się staram, jest umieszczone w rodzinie zastępczej - 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

   

 

 

Lp. Kryteria samorządowe - II etap rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryterium 
TAK NIE PKT 

1. Dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - data urodzenia    

2. Dziecko, którego oboje rodzice pracują, uczą się w systemie dziennym - zaświadczenie    

3. Deklaruję odpłatny pobyt dziecka powyżej obowiązkowego wymiaru 5 godzin dziennie    

4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tej  placówce 
 

Imię i nazwisko dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Braniewie 

 
……………………………………………………………………………….. 

   

 
Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów* 

 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z zm.) i 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu udziału dziecka w 

rekrutacji i przyjęciu do przedszkola. Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie Nr 4 w Braniewie. 

 

 Świadomy odpowiedzialności karnej, potwierdzam prawdziwość powyższych danych. 

            
 

 

……………………………………. 

     Data przyjęcia karty zgłoszenia 

 

 

………….………………………………….. 

       Czytelny podpis matki/opiekunki 

 

 

………………..…………………………….. 

             Czytelny podpis ojca/opiekuna 

 
DECYZJA   (wypełnia dyrektor przedszkola lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej) 

PUNKTY 

 

DECYZJA 

 

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA 

OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=226#P226A2


 

 


