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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA OD 1 WRZEŚNIA 2011R 
DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO KATOWICE
(dotyczy dzieci urodzonych między 31.08.2001r. a 28.02.2009r.)  

Data ostatniej modyfikacji podania: 2011.04.10 - 22:00:28
 

DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL* 0 8 3 1 0 2 0 3 5 3 9

Imiona* Franciszek Nazwisko* Jaksik

Data urodzenia* 2008-11-02 Miejsce
urodzenia*

Gliwice

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Województwo* śląskie Powiat* miasto Katowice

Gmina* miasto Katowice Miejscowość* Katowice

Kod pocztowy* 40-887 Poczta* katowice

Ulica ułańska Nr domu*/Nr
mieszkania

7 / 225

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK NIE

Dziecko spoza gminy TAK NIE

Pobyt dziecka w przedszkolu do 6 godz. TAK NIE

Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 6 godz. TAK NIE

- w godzinach od ............. do .............:
7 - 16

Dziecko będzie korzystało z .......... posiłków (należy wpisać 0,1,2 lub 3 jako ilość posiłków):
3

WYBRANE PLACÓWKI I GRUPY REKRUTACYJNE*
(kolejność grup rekrutacyjnych jest istotna w procesie rekrutacji)

LP Placówka Grupa
rekrutacyjna

1. Miejskie Przedszkole nr 34 Miejskie
Przedszkole nr 34

2. Miejskie Przedszkole nr 90 Przedszkole 90
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3. Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Miejskie
Przedszkole Nr 21

4. Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I oddziały
przedszkolne:
"Tygryski";
"Sówki";
"Króliczki";
"Kubusie"

5.

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(niepotrzebne skreślić)

Jest rodzicem Jest
opiekunem
prawnym

Nie udzielił
informacji

Nie żyje Nieznany

Imiona* Monika Nazwisko* Jaksik

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo* śląskie Powiat* miasto Katowice

Gmina* miasto Katowice Miejscowość* Katowice

Kod pocztowy* 40-887 Poczta* katowice

Ulica ułańska Nr domu*/Nr
mieszkania

7 / 225

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon komórka: 880026323

Adres e-mail** zdziebko.monika@gmail.com

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(niepotrzebne skreślić)

Jest rodzicem Jest
opiekunem
prawnym

Nie udzielił
informacji

Nie żyje Nieznany

Imiona* Miłosz Nazwisko* Jaksik

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo* śląskie Powiat* miasto Katowice

Gmina* miasto Katowice Miejscowość* Katowice

Kod pocztowy* 40-887 Poczta* katowice
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Ulica ułańska Nr domu*/Nr
mieszkania

7 / 225

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon komórka: 505352268

Adres e-mail** jakesh@tlen.pl

KRYTERIA PRZYJĘĆ
 (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)

Kryteria ogólne

1 Dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Katowice TAK NIE

2 Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne

TAK NIE

3 Dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne

TAK NIE

4 Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca TAK NIE

5 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

TAK NIE

6 Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej TAK NIE

7 Dziecko, które w roku rekrutacji: Należy wybrać
jedną opcję

a) do 31 grudnia 2011 ukończy 4 lata TAK NIE

b) do 31 grudnia 2011 ukończy 3 lata TAK NIE

c) do 29 lutego 2012 ukończy 3 lata TAK NIE

8 Dziecko posiadające decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej
o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego

TAK NIE

9 Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie: Należy wybrać
jedną opcję

a) oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym TAK NIE

b) tylko jedno pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym TAK NIE

c) nie pracują TAK NIE

10 Dziecko, które będzie przebywało w przedszkolu powyżej 6-ciu godzin TAK NIE

11 Dziecko rodzica objętego opieką MOPS, posiadającego pozytywną
opinię ośrodka

TAK NIE



1.

2.

3.
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*  oznaczone pola wymagane**  adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w
przypadku zgubienia

 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA: 

Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko: ,,przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumiemy: pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, chyba, że

wychowuje wspólnie co najmniej 1 dziecko z jego rodzicem". 

 

Do kryteriów ogólnych nr 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK", rodzic/prawny opiekun

zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemne zaświadczenie potwierdzające spełnianie tych kyteriów. 

 

Każdy rodzic/prawny opiekun dołącza do wniosku pisemne zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o braku

przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

12 Dziecko rodzica bezrobotnego, zarejestrowanego w Powiatowym
Urzędzie Pracy, posiadającego pozytywną opinię MOPS

TAK NIE

13 Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności

TAK NIE

14 Dziecko, które wraz z rodzeństwem zgłoszone jest po raz pierwszy do
tego samego przedszkola

TAK NIE

15 Dziecko, które w roku szkolnym 2010/11 uczęszczało do przedszkola
innego niż przedszkole pierwszego wyboru na terenie Miasta Katowice

TAK NIE

16 Dziecko posiada dwoje lub więcej rodzeństwa w wieku poniżej 14 roku
życia

TAK NIE

17 Dziecko zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca
zamieszkania, na terenie Miasta Katowice

TAK NIE

18 Dziecko posiadające wskazanie poradni psychologiczno - pedagogicznej
o potrzebie uczęszczania do przedszkola

TAK NIE

Miejskie Przedszkole nr 34Miejskie Przedszkole nr 34

Kryteria w przedszkolu pierwszego wyboru

1 Dziecko obecnie uczęszcza do przedszkola wskazanego na 1. miejscu
listy preferencji

TAK NIE

2 Dziecko, którego rodzeństwo zostało zgłoszone do kontynuacji edukacji
przedszkolnej w roku szkolnym 2011/12 w przedszkolu wskazanym na
1. miejscu listy preferencji

TAK NIE

3 Dziecko, zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w którym
znajduje się przedszkole wskazane na 1. miejscu listy preferencji

TAK NIE



1.

2.

3.
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______________________________________________________________________

INFORMACJA O MIEJSCU PRACY (studiów/nauki w trybie dziennym) rodziców/prawnych opiekunów: (wypełnić drukowanymi literami)

 Ojciec/opiekun prawny:

Nazwa zakadu pracy (uczelni/szkoy) - .................................................................................................................................

Adres zakładu pracy (uczelni/szkoły) - ..................................................................................................................................

Telefon do zakładu pracy (uczelni/szkoły) - ..........................................................................................................................

 
Matka/opiekun prawny:

Nazwa zakładu pracy (uczelni/szkoły) - ................................................................................................................................

Adres zakładu pracy (uczelni/szkoły) - .................................................................................................................................

Telefon do zakładu pracy (uczelni/szkoły) - .........................................................................................................................

 

______________________________________________________________________

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej wynikajcej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88,

poz. 553 z późn. zm.) oświadczamy, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w kryteriach przyjęcia dziecka będą nieprawdziwe,

dziecko w dniu 1 września 2011r. może nie zostać przyjęte do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. W przypadku

zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole na rzecz dziecka, umowa taka zostanie rozwiązana bez

wypowiedzenia.  

Zobowiązujemy się w okresie 9-13 maja 2011r. pisemnie potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola, do którego dziecko

zostało zakwalifikowane. W przypadku braku potwierdzenia, wyrażamy zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do

przyjęcia do przedszkola. 

 

______________________________________________________________________

 

Katowice, dnia .......................................

 
 
 ---------------------------------------------------                      ---------------------------------------------------- 

  podpis ojca (prawnego opiekuna)                              podpis matki (prawnego opiekuna)

 
 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w

formularzu w celu przyjęcia dziecka do przedszkola od 1 września 2011r.

 
 
 ---------------------------------------------------                      ---------------------------------------------------- 

  podpis ojca (prawnego opiekuna)                              podpis matki (prawnego opiekuna)


