
  
 

 
DYREKTOR 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II 
w BRANIEWIE 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego, działającego 

przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie 
 

DANE DZIECKA 
Dane osobowe dziecka 
 
PESEL                                          Imię                      Drugie imię               Nazwisko 

                 

 
Data urodzenia                            Miejsce urodzenia 

    -   -     

 
Adres zameldowania dziecka 
 
 Ulica                                                                                   Nr domu                   Nr lokalu 

     

 
Kod pocztowy                  Miejscowość                                                     Telefon domowy 

  -        

 
Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania 
 
 Ulica                                                                                   Nr domu                   Nr lokalu 

     

 
Kod pocztowy                  Miejscowość                                                     Telefon domowy 

  -        

 
DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane Matki / opiekunki Ojca / opiekuna 
Imię   

 
Nazwisko   

 
Adres zamieszkania   

 
Telefon kontaktowy   

 
E- mail   

 

 
 



  
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że*: 

I etap rekrutacji Dokument 
potwierdzający 

TAK NIE PKT 

1. Moja rodzina jest wielodzietna oświadczenie    

2. Dziecko posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności 

zaświadczenie    

3. Jedno z rodziców posiada orzeczenie o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

zaświadczenie    

4. Oboje rodzice posiadają orzeczenie o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

zaświadczenie    

5. Rodzeństwo dziecka posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności 

zaświadczenie    

6. Jestem rodzicem samotnie 
wychowującym dziecko 

oświadczenie    

7. Dziecko, o którego przyjęcie się staram, 
jest umieszczone w rodzinie zastępczej  

zaświadczenie    

 II etap rekrutacyjny 

1. Dziecko odbywało roczne przygotowanie 
przedszkolne 

    

2. Oboje rodzice pracują, uczą się w trybie 
dziennym 

zaświadczenie    

3. Deklaruję odpłatny pobyt dziecka 
powyżej obowiązkowego wymiaru 5 
godzin dziennie 

    

4. Rodzeństwo dziecka kontynuuje naukę w 
Szkole 

    

Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów* 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz 
załączonych do niej dokumentach.  

 Świadomy odpowiedzialności karnej, zgodnie Kodeksem Karnym, potwierdzam prawdziwość 
powyższych danych. 

 właściwe zaznaczyć X 
Informację na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) dostępne są: 

1. w sekretariacie Szkoły, 
2. na stronie internetowej Szkoły: https://sp6braniewo.pl, 
3. telefonicznie pod numerem telefonu: 55 644 24 97. 

 
    Czytelny podpis matki/opiekunki              Czytelny podpis ojca/opiekuna 

 
 
 

 

DECYZJA 
(wypełnia dyrektor szkoły lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej) 

PUNKTY 
 

 

DECYZJA 
 

 

DATA I PODPIS OSOBY 
UPOWAŻNIONEJ 

 

 

https://sp6braniewo.pl/

