Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji dzieci do Zespołu
Placówek Oświatowych w Podedwórzu
Przedszkole Samorządowe

Wniosek o przyjęcie kandydata do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu
Przedszkole Samorządowe
Prosimy dokładnie wypełnić wniosek po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji!
Niniejszym informujemy, że służby do tego powołane mogą prowadzić weryfikacje danych ze
szczególnym uwzględnieniem adresów zamieszkania podanych we wniosku.

I.

Dane osobowe dziecka
Dane dziecka

Imię i nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

Adres stałego zameldowania

Szkoła obwodowa dziecka według adresu stałego zameldowania (wypełniają rodzice dzieci
sześcioletnich)

II.

Dane rodziców lub opiekunów prawnych
Matka lub opiekun
prawny

Ojciec lub opiekun
prawny

Imię i nazwisko
Dane kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów)
Telefon kontaktowy
miejsca pracy lub domowy
Telefon komórkowy
rodziców
e-mail
Dane kontaktowe do innej osoby do powiadomienia
Imię i nazwisko (stopień pokrewieństwa)
Numer telefonu

III.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

1.Kryteria ustawowe i załączniki – I etap rekrutacji (przy każdym kryterium proszę wstawić znak X
we właściwe miejsce).
1 wielodzietność rodziny kandydata
Tak
Nie
Zał.
2 niepełnosprawność kandydata
Tak
Nie
Zał.
niepełnosprawność jednego z
Tak
Nie
Zał.
3
rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców
Tak
Nie
Zał.
4
kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa
Tak
Nie
Zał.
5
kandydata
samotne wychowywanie kandydata w
Tak
Nie
Zał.
6
rodzinie
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą
Tak
Nie
Zał.
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2. Kryteria dodatkowe – II etap rekrutacji (przy każdym kryterium proszę wstawić znak X we
właściwe miejsce).
dwoje rodziców/prawnych opiekunów,
kandydata pozostaje w zatrudnieniu
1 lub prowadzi gospodarstwo rolne lub
Tak
Nie
Zał.
prowadzi działalność gospodarczą lub
pobiera naukę w systemie dziennym
jeden z rodziców kandydata/prawny
opiekun, pozostaje w zatrudnieniu lub
2 prowadzi gospodarstwo rolne lub
Tak
Nie
Zał.
prowadzi działalność gospodarczą lub
pobiera naukę w systemie dziennym
rodzina/prawny opiekun kandydata
korzystała w okresie ostatnich 12
miesięcy przed dniem złożenia
3
Tak
Nie
Zał.
wniosku ze świadczeń pomocy
społecznej ze względu na trudną
sytuację rodzinną
rodzeństwo kandydata uczęszcza do
4 przedszkola lub szkoły w tym samym
Tak
Nie
Zał.
zespole placówek oświatowych

IV.

Deklaruję uczęszczanie dziecka w godzinach od ………. do ………… oraz
korzystanie z następujących posiłków: śniadanie, obiad (proszę podkreślić).

Pouczenie: Przedszkole jest czynne w godzinach od 730 do 1530 i realizuje w godzinach
od 800 do 1300 bezpłatne godziny w ramach podstawy programowej. W pozostałym czasie płatne godziny
realizowane poza podstawą programową, opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXV/123/2017 Rady Gminy Podedwórze z
dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Zespół Placówek Oświatowych w
Podedwórzu Przedszkole Samorządowe.

V.

Inne istotne informacje o dziecku:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
VI.
Zobowiązuję się do:
- przestrzegania postanowień statutu Zespołu w zakresie dotyczącym przedszkola,
- aktualizowania jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
- regularnego uiszczania opłat za przedszkole (zgodnie z zapisami umowy
cywilno-prawnej),
- odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie,
- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
- uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku oświadczenia są zgodne z prawdą, jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka - podstawa prawna Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Podedwórze, dn. …………………………….
Podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego dziecka ………………………………………..
Data złożenia wniosku: ………………………
Podpis osoby przyjmującej: ………………..………….…………
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