
 

do udziału w zajęciach prowadzonych
w ramach Projektu „Kompetentny od przedszkola 

edukacji przedszkolnej, rozwijającej 

…………………………………………………………………………………

I. Dane dziecka 
 
Płeć dziecka:         kobieta  
            mężczyzna 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
PESEL 

Imię 
Nazwisko 
Miejsce urodzenia 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo 
Gmina 
Ulica 
Nr domu/ nr mieszkania 

 
 
 
Ja, niżej podpisany(a), …....................................................................................................
                                                 (Imię i nazwisko składającego oświadczenie 
 
oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem mojego dziecka
 
…………………………………………………………………………………
                                       (Imię i nazwisko dziecka)  
w zajęciach dodatkowych z zakresu: □ „Przedsiębiorczy przedszkolak”

□  „Ekoprzedszkole” 
□ „Bezpieczny komputer i Internet”

K 
M 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
do udziału w zajęciach prowadzonych 

„Kompetentny od przedszkola – zapewnienie wysokiej jakości oferty 
edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie 

Dobrzyniewo Duże” 
w 

…………………………………………………………………………………
(nazwa oddziału przedszkolnego) 

 

  

 

  
 Data urodzenia 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 Powiat 
 Miejscowość 
 Dzielnica 
 Kod pocztowy 

Ja, niżej podpisany(a), …......................................................................................................................... 
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie – rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem mojego dziecka 
………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko dziecka) 

„Przedsiębiorczy przedszkolak” 

„Bezpieczny komputer i Internet” 

□ tanecznych 
□  plastycznych 
□ szachowych 

zapewnienie wysokiej jakości oferty 
kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie 

………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

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



 

□  „Pierwsza pomoc” 
□ „Misja robotyka” 
□  Basen 

 

II. Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów 
Projekcie 

Oświadczenie o spełnianiu przez dziecko kryteriów formalnych  

......................................................                                      .................................
      Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego ......................................................
                            adres   
Niniejszym oświadczam, iż moje dziecko ...................................................................................                                                                                      
spełnia kryteria formalne do udziału w Projekcie, tzn.: zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/uczy się w województwie podlaskim jest w wieku zgodnym z art.14 Ustawy o systemie oświaty; uczęszcza do …………………………………………………………………... (nazwa oddziału przedszkolnego); braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w projekcie.

 
 Oświadczenie składam w celach rekrutacyjnych do 
edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gmin
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z 
art. 233 K.K.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu
ochronie danych osobowych oraz wykorzystania ich przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celach rekrutacji do Projektu 
„Kompetentny od przedszkola – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”
prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich popra
Dane podaję dobrowolnie. 
dn. ..........................................                                                   …………………………………………………………………….
                                                                                              
                                                                                             

                                                                    
 

 □  języka angielskiego
□ teatralnych 
□  muzykoterapia 
□  włączających 

 
 II. Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów formalnych do udziału w 

 
Oświadczenie o spełnianiu przez dziecko kryteriów formalnych  

 

......................................................                                      .................................
rodzica/opiekuna prawnego                                                                                miejscowość, data

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

...................................................................................                                                                                       (Imię i nazwisko dziecka) 
pełnia kryteria formalne do udziału w Projekcie, tzn.: 

eszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/uczy się w województwie podlaskim na terenie gminy 
jest w wieku zgodnym z art.14 Ustawy o systemie oświaty; 
uczęszcza do …………………………………………………………………... (nazwa oddziału przedszkolnego);

przeciwwskazań lekarskich do udziału w projekcie. 

Oświadczenie składam w celach rekrutacyjnych do „Kompetentny od przedszkola – zapewnienie wysokiej jakości oferty 
edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”.
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z 

.......................................................
 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
ochronie danych osobowych oraz wykorzystania ich przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celach rekrutacji do Projektu 

zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”. Został(em)/
prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania. 

.........                                                   …………………………………………………………………….
                                                                                                                                podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                            
                                                                                             …………………………………………………………………….

                                                                    podpis ojca lub opiekuna prawnego                                  

języka angielskiego 

 

formalnych do udziału w 

Oświadczenie o spełnianiu przez dziecko kryteriów formalnych   

......................................................                                      ..................................... 
miejscowość, data 

na terenie gminy Dobrzyniewo Duże; 
uczęszcza do …………………………………………………………………... (nazwa oddziału przedszkolnego); 

zapewnienie wysokiej jakości oferty 
ie Dobrzyniewo Duże”. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z 

.............................................. 
rodzica/opiekuna prawnego 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych oraz wykorzystania ich przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celach rekrutacji do Projektu 

zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej . Został(em)/-am poinformowan(y)/-a o 

.........                                                   ……………………………………………………………………. 
podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                           

……………………………………………………………………. 
podpis ojca lub opiekuna prawnego                                                                                               



 

III. Dodatkowe informacje 
 

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
PESEL 

Imię 
Nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo 
Miejscowość 
Nr domu/ nr mieszkania 

Telefon kontaktowy 
WYKSZTAŁCENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

□ brak (brak formalnego wykształcenia)
□ podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
□ gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
□ ponadgimnazjalne  (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej 
□ pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na

jednocześnie nie jest wykształceniem□ wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

□ Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
□ Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 
□ Osoba z niepełnosprawnościami  
□ Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu □ Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej
□ Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (

narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania ich przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celach rekrutacji do Projektu 
przedszkola – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe 
postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”
prawie do ich poprawiania. 
Dane podaję dobrowolnie. 
dn. ..........................................                                                   …………………………………………………………………….
                                                                                              

 nformacje na potrzeby rekrutacji do projektu 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 Obszar  □
 Ulica 
 Kod pocztowy 
 Adres e-mail 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
(brak formalnego wykształcenia) 

(kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

(kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej  – wykształcenie średnie lub zawodowe)
alne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 

jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 
(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących □ w tym: w gospodarstwie   domowym 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (poziom wykształcenia niższy niż podstawowe, byli więźniowie, 
narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania ich przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celach rekrutacji do Projektu 
sokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe 

postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”. Został(em)/-am poinformowan(y)/-a o prawie dostępu do treści moich danych i 

.........                                                   …………………………………………………………………….
                                                                                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

□ wiejski        □ miejski 
 
 
 

wykształcenie średnie lub zawodowe) 
poziomie szkoły średniej, które  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

w tym: w gospodarstwie   domowym 

i dzieci pozostających na utrzymaniu  
poziom wykształcenia niższy niż podstawowe, byli więźniowie, 

narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania ich przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celach rekrutacji do Projektu „Kompetentny od 

sokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe 
a o prawie dostępu do treści moich danych i 

.........                                                   ……………………………………………………………………. rodzica/opiekuna prawnego 


