PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
Uwagi : Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) i dzieci oraz inne
osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców.
Rodzice przedkładają do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka i PESEL

…………………………………………………………….
(Pieczęć placówki)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/
w RUDNEJ WIELKIEJ
Proszę o przyjęcie …………………………………………….… ur. dn. …………………. r.
w …………………………………. PESEL …………………………………………………
do Przedszkola /Oddziału Przedszkolnego/ w Rudnej Wielkiej od dnia………. 2018 r.
na ……….. godzin dziennie, od godziny …… do godziny ……i ……… posiłki.
Dziecko należy do obwodu Szkoły Podstawowej w …………………………. (wypełniają
rodzice dzieci 6-cio - letnich).
Dane o

sytuacji rodzinnej dziecka

Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ………..……………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola ……………………………………
Oświadczamy, że przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania opłat należnych z tytułu uczęszczania
dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego/.

Rudna Wielka, dnia ………………. 2018 r.

……………………………………
podpis rodziców (opiekunów)

Dodatkowe informacje brane pod uwagę przy rekrutacji o stanie zdrowia dziecka
i sytuacji rodzinnej
I. Kryteria ustawowe (Ustawa z dnia 14.12.2016 r.):
TAK
NIE
 niepełnosprawność kandydata
 niepełnosprawność obydwojga rodziców
 niepełnosprawność jednego z rodziców

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 rodzina wielodzietna
 objęcie kandydata rodziną zastępczą
 rodzic samotnie wychowujący kandydata
II. Kryteria dodatkowe:
TAK

NIE

 Zamieszkanie lub zameldowanie na terenie gminy Świlcza
 Czy oboje rodzice pracują, uczą się w trybie stacjonarnym
lub prowadzą działalność gospodarczą
 Czy pobierany jest zasiłek rodzinny
 Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tutejszej placówki
 Czy jedno z rodziców dziecka pracuje lub uczy się w trybie stacjonarnym
lub prowadzi działalność gospodarczą
w przypadku 2,5 - letniego dziecka informacja o samodzielności, załatwianiu potrzeb
fizjologicznych ……………………………………………………………………………
III. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek,
prowadzących wychowanie przedszkolne
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli w kolejności od najbardziej do
najmniej preferowanych1
1.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola

2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola

3.

Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszk

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na
umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w bazie danych
Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej dla potrzeb niezbędnych związanych z rekrutacją
i spełnianiem obowiązku szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962 z póź. zm.). Wrażam zgodę/ nie
wyrażam zgody(niepotrzebne skreślić) na wykorzystywanie wizerunku dziecka w publikacjach
papierowych, i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.
Rudna Wielka, dnia ………………

……………………………………………
podpis rodziców ( opiekunów)

Decyzja Dyrektora
Dziecko zostało przyjęte/nie przyjęte (niepotrzebne skreślić)
Rudna Wielka, ……………………………..

……………………………………………
podpis dyrektora

