
 
 

Projekt „PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA 
do nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach 

 

I. Dane osobowe dziecka  
 

Dane dziecka Adres zamieszkania dziecka* 

imię/imiona  kod pocztowy, miejscowość  

nazwisko  ulica  

PESEL            
 

nr domu / mieszkania / 

data i miejsce urodzenia   

 

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych  
  

 matka / opiekun prawny ojciec / opiekun prawny 

imię/ imiona   

nazwisko   

Adres zamieszkania* 

kod pocztowy / miejscowość   

ulica   

nr domu/nr mieszkania   

telefon   

Zatrudnienie 

adres zakładu pracy (uczelni/ 

szkoły) 
  

telefon do zakładu pracy 
(uczelni/ szkoły) 

  



Realizator projektu  
Gmina Miasto Brzeziny  

 

 
III. Inne informacje i dane o dziecku  

(zaznaczyć właściwe przy każdym kryterium) 
  

TAK               NIE dziecko urodziło się w 2008 lub 2009 roku 

TAK               NIE dziecko zamieszkuje na terenie miasta Brzeziny* 

TAK               NIE 
na dzień złożenia niniejszego formularza matka/opiekunka prawna dziecka 

jest osobą nieaktywną zawodowo 

TAK               NIE 
na dzień złożenia niniejszego formularza dziecko nie było objęte edukacją 

przedszkolną 

TAK               NIE dziecko jest osobą niepełnosprawną 

dodatkowe informacje o dziecku (m.in. 
stała choroba, wada rozwojowa, 

kalectwo, problemy logopedyczne, 
psychologiczne)

#
   

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

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

 

IV. Informacja o dochodach 
 
Średni miesięczny dochód brutto na członka mojej / naszej rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
złożenie niniejszego formularza (czerwiec – sierpień 2012 r.) wyniósł.................................... PLN. 
   

V. Pozostałe informacje istotne w procesie rekrutacji:  
 
W przypadku wątpliwości w kwestii danych podanych w niniejszym formularzu Burmistrz Miasta 
Brzeziny może poprosić o okazanie dokumentów, w celu weryfikacji prawdziwości podanych danych. 

 

VI. Oświadczenia dotyczące treści  zgłoszenia i ochrony danych osobowych.  
 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i  wykorzystywanie  danych  osobowych  zawartych 
w/w  formularzu  przez  Gminę Miasto Brzeziny  na potrzeby  rekrutacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji 
projektu „Przedszkole oknem na świat” 
 

Jesteśmy świadomi / jestem świadoma/y, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie pokrywany jest 
w całości ze środków Unii  Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
W związku z tym jako opiekun uczestnika projektu zobowiązuję się do: 
1/ systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, 
2/ wypełniania ankiety oceniającej projekt, 
3/ poddania się badaniu ankietowemu dotyczącemu realizacji projektu 
 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne  ze 
stanem faktycznym.  
 Miejscowość…………………………… dnia ………………………            ……………………………………………………………………………… 

podpis matki i ojca  lub opiekunów prawnych   

Wypełniony i  podpisany formularz należy  złożyć do dyrektora przedszkola 
Wypełnia przyjmujący formularz 

Data złożenia formularza DD/MM/RRRR:  Godzina złożenia formularza HH:MM : 
______/______/ _________r ____:____ 

* - należy podać adres wskazany przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego tj. adres zameldowania 
# - w przypadku posiadania stosownej opinii/ zaświadczenia lub innego dokumentu należy załączyć jego kserokopię .      


