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Formularz zgłoszeniowy dziecka 

do AKADEMII TALENTÓW Przedszkola Publicznego w Nekl i 

na rok szkolny 2017/2018 
 

I. Informacje o dziecku: 
 

Imię (imiona) i nazwisko   

Data i miejsce urodzenia  

Numer PESEL   

Adres zameldowania  
 

Miejsca zamieszkania 
 

 
 

 

II. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach: 
 

Informacje  Matka/prawna opiekunka Ojciec/prawny opiekun 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Rok urodzenia   

Numer telefonu   

Adres mailowy   

Wykształcenie   
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Wykonywany zawód   

Nazwa i adres zakładu 

pracy: potwierdzenie 

zatrudnienia (pieczątka 

zakładu pracy) 

  

Nr telefonu do pracy:   

 

Rodzina: pełna/samotna matka/samotny ojciec/rodzina zastępcza.1 

Rodzeństwo:  (imiona, nazwiska i data urodzenia) ______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

III. Informacja o spełnieniu kryteriów okre ślonych w ustawie o systemie o światy           

i załącznikach do wniosku potwierdzaj ących ich spełnienie (proszę wpisać  X  we  

właściwą  kratkę) 
 

Lp. Kryterium 
Dokument potwierdzaj ący 

spełnianie kryterium 
TAK NIE 

 

PUNKTY 
(Wypełnia komisja 

kwalifikacyjna) 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata 

   

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze wzglądu                  

na niepełnosprawność, orzeczenie                 

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności     

   

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

opiekunów 

prawnych 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzecze-

nie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

   

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

lub opiekunów 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności            

lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.          

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.                

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

   

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności             

lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.         

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.) 

   

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata                        

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekającego rozwód lub separację            

lub akt zgonu oraz oświadczenie                   

o samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem 

   

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument potwierdzający  objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie               

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.                 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 

2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 

i 866) 

   

 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie  kryterium wymienionego         

w punkcie……………………………………………………………………………………….. 
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IV. Dodatkowe kryteria przyj ęcia do przedszkola (proszę wpisać X we właściwą kratkę) 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie  kryterium wymienionego          

w punkcie……………………………………………………………………………………….. 

 

V. POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU                                

 

DATA 
(od DD-MM-ROK)  

 

GODZINY  POBYTU 
Ilość godzin dziennie  - 

 
…….…………....... 

RODZAJ POSIŁKÓW 
(proszę wpisać X) 

 

Od ………………….  
od ………... 

 
do  ……….. 

1 śniadanie   2 śniadanie obiad podwieczorek 

 

VI. Informacje dodatkowe o dziecku (alergie, przewlekłe choroby, wady rozwojowe, 

przyjmowane leki, inne) ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

L.p.  Kryteria dodatkowe Tak Nie 
 

PUNKTY 

(Wypełnia komisja rekrutacyjna) 

1.  
Dziecko sześcioletnie (ur. w 2011 r.) ubiegające się                   

o przyjęcie do przedszkola 

   

2. 

Dziecko pięcioletnie (urodzone w 2012 r.) nie przyjęte do 

innych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Nekla      

z uwagi na brak miejsc. 

   

3. 

Dziecko obojga rodziców (opiekunów) pracujących           

lub studiujących w systemie stacjonarnym lub dziecko 

wychowywane przez jednego rodzica (opiekuna) 

pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym 

   

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 
   

5. 

Dzieci, których rodzeństwo kontynuować będzie w roku 

szkolnym 2017/2018 edukację w przedszkolu pierwszego 

wyboru (w przedszkolu, do którego ubiega się dziecko). 

   

6. 
Kandydat, który zamieszkuje w bliskiej lokalizacji placówki 

lub którego rodzic pracuje w bliskiej lokalizacji placówki 
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VII.   Wyrażam/-y zgod ę na: 

Publikację wizerunku dziecka w postaci zdjęć związanych z pracą przedszkola 

(uroczystości, konkursy, imprezy, zajęcia itp.) na stronie internetowej przedszkola  

oraz na łamach prasy  lokalnej. (wpisać X we  właściwą  kratkę)                          

 

TAK NIE 
 

VIII. Jako rodzic/prawny opiekun zobowi ązuję się do:  

a) zapoznania się z treścią Statutu Akademii Talentów Przedszkola Publicznego w 

Nekli i przestrzegania zapisów w nim zawartych; 

b) podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola w wyznaczonym terminie – 

niepodpisanie umowy do 01.09.2017 r. jest równoznaczne z rezygnacją z uczę-

szczania dziecka do przedszkola; 

c) terminowego uiszczania wszelkich opłat; 

d) punktualnego odbierania dziecka, osobiście lub przez dorosłą osobę uprawnioną 

do tego pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów; 

e) przyprowadzania na zajęcia dziecka zdrowego; 

f) uczestnictwa w zebraniach. 
 

IX.  Oświadczenia dotycz ące m.in. tre ści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. oświadczam, że podane 

powyżej: 

a) Dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do informowania 

dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

b) Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor Akademii Talentów Przedszkola 

Publicznego w Nekli, w celu weryfikacji podanych danych może zażądać 

dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany w niniejszej 

karcie. 

c) Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002  Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie (do celów 

edukacyjnych i realizacji zadań statutowych przedszkola). 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

       Miejscowość, data złożenia formularza          Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Decyzja dyrektora placówki lub Komisji Rekrutacyjne j: 

  

Dziecko zostało przyjęte/nie przyjęte do przedszkola2.  

Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki, należy 

wpisać powód negatywnej decyzji): 

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

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

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

 

………………………………………….. 

Podpis dyrektora lub Przewodniczącego 

                                                                                            Komisji Rekrutacyjnej 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić. 


