INFORMACJE DODATKOWE
DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA W DRZECZKOWIE
na rok szkolny 2018/2019
I. Dane osobowe dziecka
1. Imię/imiona ………………………………………………………………………………….
2. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………
3. Adres zameldowania dziecka na pobyt stały (wpisać, jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………….
II. Preferowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (wpisać X w odpowiednią
5 godzin

7 godzin

)

9 godzin

III. Informacja o spełnianiu kryteriów (wpisać TAK lub NIE przy każdym kryterium)
1. ustawowych
Wielodzietność rodziny
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców
Niepełnosprawność obojga rodziców
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
2. organu prowadzącego
Rodzice dziecka ( w tym rodzice samotnie wychowujący), którzy
pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym)
Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w Przedszkolu
w Drzeczkowie
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 75% kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zmianami)
Rodzina dziecka będąca pod opieką ośrodka pomocy społecznej ( z wyjątkiem
świadczeń jednorazowych)
Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym

IV. Dodatkowe ważne informacje o dziecku (choroby przewlekłe, wady rozwojowe,
alergie, itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
V. Inne telefony kontaktowe
…………………………………………………………………………………………………
Jestem/jesteśmy świadoma/y/mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.
Zobowiązuję/zobowiązujemy się do informowania Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie
o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Wyrażam/wyrażamy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we
wniosku, w systemach informatycznych Przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………..
(podpis rodziców)

Załączniki (wstawić X w odpowiednią

)

oświadczenie o wielodzietności rodziny
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
oświadczenie rodzica/rodziców o zatrudnieniu/studiowaniu/nauce w trybie stacjonarnym

Data przyjęcia zgłoszenia

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………………………….
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie
na ..... godzin od dnia ………………………………………………………………………
2. Uzyskane punkty: ………………………………………………………………………….
3. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Podpis Przewodniczącego
Komisji Rekrutacyjnej

…………………………………………………..

