
KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACZKACH 

Proszę o przyjęcie dziecka ...................................................................................................................  

 (imię i nazwisko dziecka) 

ur. dn ........................................................ w ....................................... PESEL .....................................  

do punktu przedszkolnego, 

Adres zamieszkania dziecka ............................................................................................  

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ........................................................  

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

Adres zamieszkania rodziców  .........................................................................................  

Miejsce pracy ojca .............................  ............................................................................  

Tel.  ............................................  

Miejsce pracy matki ........................................................................................................  

Tel.  ............................................  

Czy wyraża Pan/Pani, zgodę na udział dziecka w organizowanych wycieczkach 

tematycznych (pieszych) poza teren przedszkola? 

TAK - NIE 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (podać imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa, nazwę i numer dowodu tożsamości)  

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Nr dowodu tożsamości 
Stopień 

pokrewieństwa 

   

   

   

   

   

   
 

  



 

i 

Kryteria główne decydujące o przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego:  

(przy każdym kryterium - proszę zaznaczyć „X"- zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej) Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko niepełnosprawne Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych  Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo  Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące  Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko objęte pieczą zastępczą Tak Nie 10 pkt. 

 

Kryteria dodatkowe 

(przy każdym kryterium - proszę zaznaczyć „X"- zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub 

studiujących w systemie dziennym  Tak Nie 5 pkt. 

Dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny 

nie przekracza 85% kwoty określonej w art.5 ust 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 

2020r.,poz. 111) 

Tak Nie 4 pkt. 

 

Zobowiązuję się: 

- podawać do wiadomości przedszkola zmiany w podanych wyżej informacjach,  

- zapoznać się z regulaminem przedszkola oraz stosować się do zawartych w nim 

postanowień, 

- do regularnego uiszczania opłat za przedszkole zgodnie z zawartą umową,  

W związku z Ustawą z dn, 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781) wyrażam zgodę na wykorzystywanie zawartych w niniejszej karcie danych w 

celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną . Pouczona(ny) 

zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany, Świadoma(my) 

odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że 

przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Data:  ..........................................   .....................................................  

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

 (podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 


