KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA
DO FILII PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL DRUKOWANYMI LITERAMI
Kartę należy złożyć w sekretariacie PPJ w zamkniętej kopercie
1. Dane zgłaszanego dziecka :

ROK SZKOLNY …............../.................

Nazwisko

Imię

PESEL

………………………………………………………………

…………………………………………

……………………………................

Data miejsce urodzenia

…………………………………… w …………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania
ul. ………………………………....................................... …...nr domu ……....

nr lokalu …..........

miejscowość ………………………………………………………. kod…….. - …………
poczta……………………………………………
2. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu:
Wnioskujemy o przyjęcie dziecka do Filii w …………………………………………………..

3. Dane rodziców/ prawnych opiekunów o zatrudnieniu

Dane
osobowe

Matka / prawny opiekun

Ojciec / prawny opiekun

Nazwisko i imię

Nazwa zakładu
pracy
Godziny pracy
Telefon :
prywatny
służbowy
E – mail
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4. Informacje o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe:

(wpisać we właściwą rubrykę znak X )

KRYTERIUM

LP.
1
2
3
4
5
6
7

DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
SPEŁNIENIE KRYTERIUM

TAK

NIE

Oświadczenie

Wielodzietność rodziny kandydata (3 dzieci lub więcej)
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kopia orzeczenia
Oświadczenie
Oświadczenie
Oświadczenie
Oświadczenie
Oświadczenie

5. Informacje o spełnianiu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy Łysomice:

(wpisać we właściwą rubrykę znak X )

KRYTERIUM

1
2

3

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w
przedszkolu ponad 5 godzin dziennie
Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracują, prowadzą działalność
gospodarczą, uczą się w systemie dziennym
Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub
kontynuowało edukację przedszkolną w tym samym
przedszkolu

DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
SPEŁNIENIE KRYTERIUM

tak

Oświadczenie

6 7 8
9 10

nie

Zaświadczenie z zakładu
pracy lub zaśw. o
prowadzeniu działalności
gospodarczej lub zaśw. o
pobieraniu nauki w trybie
dziennym
Oświadczenie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (zaświadczenie o zatrudnieniu, kopie
orzeczeń o niepełnosprawności) złożone w pierwszym etapie rekrutacji, są aktualne.
W razie zmian proszę o dołączenie aktualnych zaświadczeń i orzeczeń.
……………………………………………………….. ………..
Podpis matki/ opiekuna prawnego

………………….……………………………………………
Podpis ojca/ opiekuna prawnego

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez przedszkole – w celach związanych z
przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu – danych osobowych naszych i dziecka oraz osób
upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
Data:………………………………........
Podpis czytelny:
……………………………………………………….. ………..
Podpis matki/ opiekuna prawnego

………………….……………………………………………
Podpis ojca/ opiekuna prawnego
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6. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ :
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia …......................................................................................
Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola na ........... godzin i .....… posiłki dziennie od dnia …....................
Nie zakwalifikowała w/w dziecka do przedszkola z powodu …..................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji :
1. Przewodniczący : ........................................................
2. Członkowie :

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

Papowo Toruńskie .............................
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