
Za cznik nr 1łą

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 
( wypełnić drukowanymi literami)

               Proszę o przyjęcie dziecka do  Samorządowego Przedszkola  w Polance Wielkiej

DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka

Imię                                  Nazwisko                            Data i miejsce urodzenia

    

PESEL                                   W przypadku braku numeru PESEL-seria i nr paszportu lub innego 
                                               dokumentu potwierdzającego tożsamość

 
Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy           Miejscowość                          Ulica                                         Nr domu    

INFORMACJE DODATKOWE

Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie zdrowia 
dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym:

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

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)

w oddziale przedszkolnym czynnym 5 godzin dziennie tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00;

powyżej 5 godzin dziennie ;                                          od godz. …….. do godz. …….

  Posiłki spożywane w przedszkolu (zaznaczyć x):
        

śniadanie

obiad

podwieczorek



DANE RODZICÓW

Dane matki                                                                                       Dane ojca

Imię                        Nazwisko                                            Imię                      Nazwisko

  
Telefon kontaktowy                                                               Telefon kontaktowy

      

Adres e-mail                                                                              Adres e-mail

Adres zamieszkania matki                                             Adres zamieszkania ojca

Kod pocztowy         Miejscowość                              Kod pocztowy                   Miejscowość

Ulica                                    Nr domu                            Ulica                                              Nr domu  

OŚWIADCZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywych informacji.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie  
w  celach  rekrutacyjnych   i  sprawach  związanych  z  opieką  przedszkolną  nad  dzieckiem  oraz  do  rozliczania  zobowiązań 
finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej, 
ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka , nr telefonu 33 8488 800
Zostałem pouczony o prawie wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych.

                                                                                      

Data wypełnienia wniosku 

Podpis Rodzica/Opiekuna

Data przyjęcia wniosku do przedszkola



Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć x):

      □ -Oświadczenie dot. wielodzietności  rodziny kandydata.

□ -Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata.

□ -Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub 

obojga  rodziców  kandydata.

□ -Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

□- Dokumenty potwierdzające  o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

□ -Dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą.

□-Dokumenty potwierdzające pracę zawodową obojga rodziców kandydata,

□ -Inne

Łączna ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym  

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Rekrutacyjna  na zebraniu w dniu ……………………..

1. Zakwalifikowała dziecko do Przedszkola w Polance Wielkiej na ………..godzin dziennie 
i na …………..posiłki od dnia ………………….

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu 
………………………………………….....................................................................................
.........................................................................................................................

Podpisy członków Komisji:

             Imię i nazwisko                                                                      Podpis 

1. ………………………………- przewodniczący                    …..........................................

2. ………………………………- członek                                …......................... ….............  

             

3………………………………..- członek                                 ………………............................

4.………………………………..- członek                                …………………………...................

5. ………………………………-  członek                                 …………………………....................


