…………………………………………….……
Imię i Nazwisko – rodzica kandydata

……………………………………….…………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………….…………

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Somiance
z filią w Nowych Wypychach.
KARTA ZGŁOSZENIA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”………………………………………………………………………………
(w Somiance lub filii w Nowych Wypychach)

I Dane osobowe kandydata i rodziców

1.
2.
3.
4.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata w przypadku braku PESEL seria i
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres miejsca zamieszkania rodziców i
kandydata (3)

Miejscowość
Ulica
Numer domu /mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata -o ile je posiadają

Matki

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty e-mail
Telefon do kontaktu
Adres poczty e-mail

Kod pocztowy

7.

Adres miejsca zameldowania rodziców i
kandydata (3) (Wypełnić, jeśli inny niż miejsce zamieszkania)

Miejscowość
Ulica
Numer domu /mieszkania

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

II Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku
potwierdzających ich spełnianie

(6)

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK.
L.p.

Kryterium

1

2

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak*)
3

3.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

III Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK
L.p.

Kryterium

1.

Dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie
dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą
lub studiuje w systemie dziennym – 10 pkt.

2.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 5 pkt.

3.

Miejsce zamieszkania lub pracy co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) w obwodzie, na
której terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt.
Zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.

4.

Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak*)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
1.Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w
niniejszej karcie zgłoszenia informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż mogę zostać poproszony o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.
2.Na prośbę dyrektora przedszkola przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka.
3.Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola, zgodnie z podpisaną Umową cywilno-prawną.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).
5.O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em pouczona/y.

………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis -rodzica kandydata

