WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
I. Dane osobowe dziecka
Dane dziecka
Imię i nazwisko
Data urodzenia

PESEL
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
dziecka

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych.
WAŻNE!

matka lub opiekun prawny

ojciec lub opiekun prawny

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe rodziców (na potrzeby postępowania rekrutacyjnego)
Telefony kontaktowe

III. Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów.
1. Kryteria ustawowe i załączniki – I etap rekrutacji (przy każdym kryterium
proszę zaznaczyć x we właściwy kwadrat)
1. Wielodzietność rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie (troje lub więcej
dzieci)

TAK

NIE

Zał.

2. Niepełnosprawność dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola

TAK

NIE

Zał.

3. Niepełnosprawność jednego rodziców kandydata

TAK

NIE

Zał.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka ubiegającego się o przyjęcie do
przedszkola

TAK

NIE

Zał.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

TAK

NIE

Zał.

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

TAK

NIE

Zał.

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

TAK

NIE

Zał.

2. Kryteria dodatkowe – II etap rekrutacji ( przy każdym kryterium proszę
zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Dziecko w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie
realizowało roczne przygotowanie przedszkolne ( ma 5 lub 6 lat)

TAK

NIE

2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza w obecnym roku szkolnym do Przedszkola
Samorządowego

TAK

NIE

3. Oboje rodzice dziecka pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym

TAK

NIE

4. Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i
jest objęte pomocą socjalną

TAK

NIE

IV. Deklaruję uczęszczanie dziecka w godzinach od …………. do …………
(deklarowane godziny, będą podstawą do wypisywania umów) oraz korzystanie
z następujących posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek (proszę podkreślić)
Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku oświadczenia są zgodne z
prawdą, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka – podstawa prawna ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej………………………………………………………
ojca/opiekuna prawnego………………………………………………………………………………..

Postępowanie rekrutacyjne ( wypełnia Komisja Rekrutacyjna)
Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego w Sawinie na posiedzeniu w
dniu ……….…… zakwalifikowała dziecko/ nie zakwalifikowała dziecka z
powodu braków formalnych we wniosku.
Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego w Sawinie na posiedzeniu w
dniu…………… przyjęła w I etapie/ przyjęła w II etapie/ nie przyjęła dziecka z
powodu uzyskania niewystarczającej liczby punktów

…………………………………………
(podpis

przewodniczącego)

………………………………………………..
(podpis członków komisji)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie
do Przedszkola Samorządowego w Sawinie na rok szkolny 2017/2018

My niżej podpisani, rodzice dziecka …………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczamy, że jesteśmy rodziną wielodzietną wychowująca troję lub więcej dzieci.

Oświadczamy, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym,
jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………………

………………………………………………..

(data i czytelny podpis ojca dziecka)

(data i czytelny podpis matki dziecka)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wychowuję samotnie dziecko ……………………………………….
(imię i nazwisko)

oraz, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica dziecka)

