………………………….
( Pieczątka placówki)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NR 1 W ORNECIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
( prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie karty zgłoszenia, brak danych eliminuje kartę zgłoszenia )

Dane osobowe dziecka
Drugie imię

PESEL Imię

Nazwisko

Data urodzenia Miejsce urodzenia
(rok)

(dzień)

(m-c)

Adres zamieszkania dziecka.
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

-

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Dane

Matki / opiekunki

Ojca / opiekuna

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy rodziców
potwierdzone
pieczątką zakładu
pracy i podpisem
osoby upoważnionej.
Nr tel. zakładu pracy.
Godziny pracy od-do

Informacje rodzica odnośnie sytuacji dziecka, uważane za istotne (schorzenia, alergie, uczulenia itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu:
Od………………… do……………………….łącznie……………. godzin.
Ja niżej podpisany oświadczam, że*:
Lp.

Kryteria ustawowe

1.

Moja rodzina jest wielodzietna ( 3 dzieci i więcej)

2.

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

3.

Jedno z rodziców posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności

4.

Oboje rodzice posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności

5.

Dziecko, umieszczone w rodzinie zastępcze

6.

Rodzeństwo dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

7.

Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko

TAK

NIE

PKT

Lp.

Kryteriasamorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego, przedszkola

2.

Oboje rodzice/ opiekunowie prawni/pracują, uczą się, prowadzą działalność
gospodarczą .

3.

Jedno z rodziców pracuje.

4.

Deklaruję odpłatny pobyt dziecka w wymiarze 9-10 godzin dziennie

4a.

Deklaruję odpłatny pobyt dziecka w wymiarze 8 godzin dziennie

4b.

Deklaruję odpłatny pobyt dziecka w wymiarze 7 godzin dziennie

4c.

Deklaruję odpłatny pobyt dziecka w wymiarze 6 godzin dziennie

5.

Rodzina pozostająca pod opieką MGOPS

TAK

NIE

PKT

Deklarowane godziny nie ulegają zmianie po przeprowadzonej rekrutacji bo na ich podstawie dokonano
obliczenia ilości pkt. !

Rodzice zobowiązują się do:






Przestrzegania postanowień statutu przedszkola
Regularnego uiszczania opłat za świadczenia przedszkola w wyznaczonym terminie
Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
Terminowego przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zgodnie z
zadeklarowanymi w godzinami, które po rekrutacji nie mogą ulec zmniejszeniu.
Niezwłocznego poinformowania nauczycielki przedszkola o zmianie danych zawartych
w karcie zgłoszenia .

Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów*






Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym formularzu, w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęcia do
przedszkola. Administratorem danych jest Przedszkole Nr1 w Ornecie
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie
internetowej, promującej przedszkole.TAK …….. NIE………właściwe zaznaczyć X
Świadomy odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,
potwierdzam prawdziwość powyższych danych.

……………………………
Data złożenia karty

……………………………………………………
Czytelny podpis matki i ojca / opiekunów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA KOMISJIREKRUTACYJNEJ z dnia ……………………………
(wypełnia przewodniczący komisji rekrutacyjnej)

Uzyskane punkty w :Kryteriach ustawowych……………Kryteriachsamorządowych……………….
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej przyjęto …………………………………………….do Przedszkola Nr 1
w Ornecie na rok szkolny 2017/2018
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej nie przyjęto ……………………………………….do Przedszkola Nr 1
w Ornecie na rok szkolny 2017/2018. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
Data i podpis przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej

……………………………………………
Pieczątka i podpis dyrektora przedszkola

