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Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej 

 w Przedszkolu Milenium „Mali Odkrywcy”  

w roku szkolnym 2018/2019  

Wypełnioną deklarację należy złożyć w placówce  

w terminie do 16.03.2018 roku 

 
Na podstawie Art. 150. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

należy wypełnić wszystkie informacje i załączyć wszystkie wymagane dokumenty. 

 
 

Proszę o przyjęcie dziecka……………………………………………………………………………… 

      (imiona i nazwisko dziecka) 
 

ur. …………………….. w …………………………………………. PESEL …………………………. 

 

I. Adres zamieszkania dziecka: 

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

............................................................................. gmina:………………….……………..…….…….   

 

II. Obwód szkoły, w której dziecko mieszka (własny, inny – podać jaki): 

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

III. Dane rodziców/ opiekunów dziecka: 

 

1. Dane matki/prawnego opiekuna: 

........................................................................................................................................................... 
(imiona i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

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

tel. kom/dom.……………………………………………………………………………….………  

adres poczty elektronicznej……………………………………………………………….….…….. 

2. Dane ojca/prawnego opiekuna: 

.......................................................................................................................................................... 
(imiona i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

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

tel. kom./ dom…………………………….……………..………………………………………… 

adres poczty elektronicznej …………….……………………………………………………….... 

 

Zastrzega się możliwość wystąpienia do rodziców/prawnych opiekunów dziecka o potwierdzenie 

wskazanym dokumentem informacji podanych powyżej.  
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Na podstawie Art. 155. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu zapewnienia 

dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – 

wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego 

za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 
IV. Istotne informacje o dziecku i rodzinie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie w przedszkolu  
……………………………………………….………………………………………………………………

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

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

V. Szczególne zainteresowania i uzdolnienia dziecka 

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

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

VI. Przedszkole czynne w godzinach dziennych 7:00 – 16:00. 

1. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od …………………. do ………………….….. .  

 

…………………………………………. 

data i podpis rodziców/opiekunów 
 

VII. Zobowiązania – oświadczenie rodziców/opiekunów: 

1. Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania należnej od dziecka opłaty z tytułu kosztów żywienia 

i usług świadczonych przez przedszkole, zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej 

sprawie (do 10-tego następnego miesiąca).  

……………………………….……….. 

data i podpis rodziców/opiekunów 

 

2. Oświadczamy, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączymy pisemne upoważnienie 

dla osób, które poza nami będą mogły odbierać dziecko po zajęciach. 
 

…………………………………………….. 

data i podpis rodziców/opiekunów 

VIII. Zgoda rodziców/opiekunów 

1. Wyrażamy zgodę na udział mego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach w ramach 

programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola 

………………………………………. 

data i podpis rodziców/opiekunów  
udział dziecka w zajęciach r 

 

2. Wyrażamy zgodę na publikowanie wizerunku mego dziecka w prasie i na stronach internetowych 

w ramach  informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola 

 

……………………………….……….. 

data i podpis rodziców/opiekunów 

 
 

 

Administratorem danych osobowych jest Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium   
(ul. L. Okulickiego 3a; 62-200 Gniezno). Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) i będzie odbywało się 
wyłącznie w zakresie związanym z procesem rekrutacyjnym. Przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. 

 

 

 



 

ul. Popowo Kościelne 21, 62-285 Popowo Kościelne 

 

 tel. 61 427 80 50 
 

http://popowo.milenium.edu.pl 
 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 

1.  Przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów przedszkola. 

3.  Odbieranie dziecka z przedszkola tylko przez osoby dorosłe, upoważnione do odbioru dziecka. 

4.  Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

5.  Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

 

 Podpis matki/prawnej opiekunki    Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

Do wniosku dołączam: 

 

 Kserokopię aktu urodzenia dziecka. 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). 

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (oryginał lub notarialnie poświadczona 

kopia). 

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej: 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………………………………… 

- zakwalifikowała dziecko do Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy”  od dnia ………………………… 

na …………….. godz. 

- nie zakwalifikowano dziecka z powodu 

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

 

 

Podpis przewodniczącego komisji:     Podpis członków komisji: 

 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 
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USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACYJNE  
 
 

 

Wynikające z Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59) 

 

 

 

 

 

 

Kryteria ustawowe (0-1 p.) 
 

 

Dziecko zamieszkuje na terenie gminy Mieścisko 

 TAK   NIE  ODMOWA 

Wielodzietność rodziny kandydata   TAK  NIE  ODMOWA 

Niepełnosprawność kandydata  TAK  NIE  ODMOWA 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  TAK  NIE  ODMOWA 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  TAK  NIE  ODMOWA 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  TAK  NIE  ODMOWA 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  TAK  NIE  ODMOWA 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą  TAK  NIE  ODMOWA 

Kryteria organu prowadzącego (0-1 p.)  

Obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują, prowadzą 
działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie 
dziennym 

 TAK  NIE  ODMOWA 

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania 

przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. 9-godzinnego 

pobytu 

 TAK  NIE  ODMOWA 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego 

przedszkola 

 TAK  NIE  ODMOWA 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej 

Milenium w Popowie Kościelnym 

 TAK  NIE  ODMOWA 

Inne       


