
KARTA ZAPISU/ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  
PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁUCZYCACH 

(5 godz. zajęć) DZIECI – 5 i 6 LETNIE 

Zgłaszam dziecko do oddziału przedszkolnego przy  
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Łuczycach 

                                                           

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko   Imię/ imiona   

Data  i miejsce 
urodzenia 

  PESEL:                       

Adres 
zameldowania 

 
Adres 
zamieszkania 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych* 

Dane  matki/opiekunki prawnej* ojca/opiekuna prawnego* 

Imię / imiona 
 

    

Nazwisko/ nazwiska 
 

    

Adres zameldowania     

Adres zamieszkania 
 

    

Telefon kontaktowy 
 i  adres mailowy 

    

Nazwa i adres zakładu pracy 
    

Informacje dodatkowe 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii. Tak * Nie * 

Deklaruję przewidywany czas pobytu dziecka w szkole     Od godz.…….       Do godz. ……….             

Informacje o dziecku i rodzinie 

Rodzina pełna, niepełna, rozbita, zrekonstruowana* 

Rodzeństwo 
(podać rok urodzenia i miejsce nauki) 

1. …………………………………………………………. 
 

2. …………………………………………………………. 
 

3. ……………………………………………..………….. 
 

4. ………………………………………………………… 

Zasiłek pielęgnacyjny 
 

pobieram na dziecko,  nie pobieram* 

Alergie 
 

Choroby przewlekłe 
 

Wady rozwojowe 

 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………. 

 
 

Spostrzeżenia rodziców dotyczące zainteresowań, 
 

 zdolności dziecka lub trudności, specjalnych  
 

potrzeb. 

 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………. 

 
 

Inne informacje 
 

 
 
 
 
 

 



 *niepotrzebne skreślić   W przypadku zmiany stanowiska, co do powyższych działań obowiązuje forma pisemna skierowana do Dyrektora Szkoły.                 
 

Deklaracje , zobowiązania rodziców 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka z oddziału 
przedszkolnego, wymienione obok pełnoletnie osoby 
(poza rodzicami /opiekunami prawnymi). 
  
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego  
odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

  

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

 

2 ......................................................................................................... 

 

3…………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjazdach  
i wycieczkach organizowanych przez szkołę. 

 
…………………………………………………. 

( podpis rodzica) 

Wyrażam zgodę na publikowanie informacji i fotografii 
mojego dziecka związanych z działalnością szkolną (np. 
gazetka szkolna,  strona internetowa. 

 
…………………………………………………. 

( podpis rodzica) 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) 
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do pracy szkoły i  
zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka. 

 
…………………………………………………. 

                                                    ( podpi rodzica) 

Zobowiązuję się do:      Przestrzegania postanowień Statutu Szkoły. 
     Zakupu wyprawki szkolnej do oddziału przedszkolnego. 
     Uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
     Przestrzegania realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

           Niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych. 

 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań 
psychologicznych, logopedycznych i udział w 
zajęciach mojego dziecka.  

Tak *       Nie *      
 

…………………………………………………. 
( podpis rodzica) 

Data  wpłynięcia zgłoszenia  
…………………………………………………. 

                                    ( podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 

                  KRYTERIA PRZYJĘĆ – PROSZĘ ZAKREŚLIĆ  TAK LUB NIE                                        Liczba przyznanych punktów 

1 Dziecko pięcioletnie lub  sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. TAK NIE 
 

2 Dziecko wychowujące się w wielodzietnej  rodzinie.
 1 

TAK NIE 
 

3 Dziecko z poświadczoną niepełnosprawnością.
 2
  TAK NIE 

 

4 
Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie 
odrębnych przepisów.

2 
 

TAK NIE 
 

5 
Dziecko obydwojga rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 
na podstawie odrębnych przepisów .

2
 

TAK NIE 

 

6 
Dziecko z rodziny, w której znajduje się dziecko z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną 

niepełnosprawnością
2
  

TAK NIE 

 

7  Dziecko samotnie wychowywane przez rodzica ( opiekuna prawnego). 
3
 TAK NIE 

 

8 Dziecko z rodziny zastępczej 
4
 TAK NIE  

10 Dziecko posiadające rodzeństwo w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. TAK NIE 
 

11 Dziecko, którego  rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca TAK NIE 
 

12 
Dziecko, wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację rodzinno – wychowawczo-opiekuńczą. 
Rodzina jest objęta pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

TAK NIE 
 

13 
Pozostawanie  jednego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w systemie dziennym. 

TAK NIE 
 

 


