
KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY ................... 

 

(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Data ostatniej modyfikacji podania: < data z systemu > 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL*            

Imiona*  Nazwisko*  

Data urodzenia*  Miejsce urodzenia*  
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Kod pocztowy*  Poczta*  

Ulica*  Nr domu/mieszkania*  
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK NIE 

Dziecko niebędące mieszkańcem Miasta Zabrze* TAK NIE 
 

WYBRANE PRZEDSZKOLA* (kolejność przedszkoli ma znaczenie w procesie rekrutacji) 

Lp. Nazwa przedszkola 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
 

POBYT W PRZEDSZKOLU 

Pobyt w godzinach* Od godz.:  Do godz.:  
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
(niepotrzebne skreślić) Rodzic Nie żyje Nieznany Nie udzielił inf. Opiekun prawny 

Imiona*  Nazwisko*  
 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Kod pocztowy*  Poczta*  

Ulica*  Nr domu*/mieszkania*  
 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ  

Telefon  

Adres e-mail***  
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 (niepotrzebne skreślić) Rodzic Nie żyje Nieznany Nie udzielił inf. Opiekun prawny 

Imiona*  Nazwisko*  
 

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Kod pocztowy*  Poczta*  

Ulica*  Nr domu*/mieszkania*  
 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon  

Adres e-mail***  
 



 

KRYTERIA REKRUTACJI 

Zaznacz znakiem x kryteria spełniane przez dziecko. 
Kryteria 

zweryfikowane 
(wypełnia placówka) 

Dziecko 2,5-letnie (na dzień 1 września)   

Dziecko 4-letnie lub 3-letnie    

Dziecko 6-letnie lub 5-letnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne****   

Dziecko kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru   

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego****   

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**** 

  

Dziecko objęte zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju   

Dziecko obojga rodziców pracujących/uczących się w trybie dziennym   

Dziecko posiadające decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego   

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej****   

Dziecko z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka lub ośrodka wychowawczego   

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności   

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (nie dotyczy dzieci 6-letnich)/szkoły**/ 

zespołu szkolno-przedszkolnego pierwszego wyboru 
  

 

(podpis dyrektora lub 

wskazanego pracownika) 
 

Potwierdzenie zatrudnienia/nauki w trybie dziennym (pieczęć*****, data, podpis) 

matki/opiekuna prawnego ojca/opiekuna prawnego 

  

 

Informacje dodatkowe – wyjaśnienia dot. zbieranych danych: 

Dane zamieszczane w Karcie Zapisu dotyczą trzech obszarów: 

 dane osobowe (pesel dziecka, imiona, nazwisko, data urodzenia, służą jednoznacznej identyfikacji dziecka, adres 

zamieszkania pomaga dyrektorowi przedszkola odnaleźć szkołę, w obwodzie której dziecko mieszka, aby przesłać 

informację o realizacji przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego; imiona i nazwiska, 

adresy zamieszkania są konieczne do przygotowania umowy dotyczącej warunków korzystania 

z przedszkola/szkoły** oraz stwierdzenia czy dziecko jest mieszkańcem gminy; telefony kontaktowe służą 

usprawnieniu kontaktu pracowników przedszkola/szkoły** z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka). 

 informacje związane z organizacją pobytu dziecka w przedszkolu/szkole** (pobyt w przedszkolu, dodatkowe 

informacje o dziecku - dane niezbędne do zaplanowania organizacji pracy placówki). 

 kryteria rekrutacji (Zaznaczone powyżej kryteria decydują o przyjęciu do przedszkola). 

Pouczenia do karty zapisu dziecka do przedszkola w Mieście Zabrze:  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze 

stanem faktycznym.  

Zobowiązuję się do przedstawienia dokumentów (do wglądu) pozwalających na weryfikację informacji, na 

podstawie których zaznaczone są powyższe kryteria. W przypadku nie przedłożenia takich dokumentów wyrażam 

zgodę aby dane kryterium nie było brane pod uwagę w rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zapisu w systemach informatycznych 

wspomagających proces zarządzania oświatą w Mieście Zabrze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn zm.). 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności. 

Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Zapisu jest dyrektor placówki, w której złożona jest Karta. 

Data wypełnienia zgłoszenia:  

Podpis matki/opiekunki prawnej: Podpis ojca/opiekuna prawnego: 

 

* - oznaczone pola wymagane 

** - w przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
*** - adres email służy do przesłania wyniku rekrutacji oraz do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia 

**** - kryteria wynikające z Art. 1 pkt. 15 lit. b Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  (Dz.U. Nr 26, poz. 232 

z późn. zm.) 

***** - zakładu pracy/szkoły lub w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej pieczęć firmy z numerem REGON 


