Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Data wpływu
Nr wniosku
Imię i Nazwisko osoby przyjmującej wniosek

1 ) KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Dane osobowe dziecka

Imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica
Nr domu/mieszkania

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica
Nr domu/mieszkania
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2) KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego

Miejscowość

Miejscowość

Ulica

Ulica

Nr domu/ mieszkania

Nr domu/ mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

Telefon

Telefon

Adres e-mail

Adres e-mail

Miejsce zatrudnienia matki/opiekunki prawnej

Miejsce zatrudnienia ojca/opiekuna prawnego

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Adres firmy

Adres firmy

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

3) DEKLAROWANY DZIENNY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Godzina przyprowadzenia dziecka
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4) DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka, mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w żłobku

Stałe choroby
Wady rozwojowe
Alergie
Stosowane diety
Orzeczenie o
niepełnosprawności
Inne

5) INFORMACJE DECYDUJĄCE O PIERWSZEŃSTWIE W PRZYJĘCIU DZIECKA
Kryteria przyjęć

KRYTERIUM

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej /troje i więcej/, których rodzice pracują 1
Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego 2
Niepełnosprawność jednego z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 3
Niepełnosprawność obojga rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 3
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka2
Dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego4
Dziecko objęte pieczą zastępczą5
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują bądź uczą się w trybie dziennym6
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka „Mini Kangurek” lub Przedszkola „Kangurek”
Dziecko, którego rodzeństwo stara się o przyjęcie w bieżącej rekrutacji do ww. placówek
Dziecko znajdujące się na liście rezerwowej osób nieprzyjętych z powodu braku miejsc w roku ubiegłym
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6) DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA PRZYJĘĆ
Wymagane załączniki

Rodzaj załącznika

1

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

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.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
2

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr
127, poz. 721 ze zm.).
3

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).
4

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).
5

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o działalności gospodarczej albo informacja z KRS. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
6

Przekazane załączniki

L.P.

Rodzaj załącznika

Forma załącznika1

Uwagi

1
2
3
4
5
6
Do wniosku dołączono łącznie …………………. załączników.
1 Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
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7) DEKLARACJE
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola, deklaruję:

Podpisać umowę z przedszkolem, w przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych;
Przestrzegać statutu przedszkola;
Zgłaszać niezwłocznie przypadki zachorowań dziecka na choroby zakaźne;
Przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko /w placówce nie mogą być podawane dzieciom leki/;
Regularnie i w terminie uiszczać opłaty za przedszkole, tj. do 5 dnia każdego miesiąca z góry;
Płońsk, dnia
............................................

……………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

8) OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że :

Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
Składam kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka;
Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku;
Płońsk, dnia
............................................

……………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

9) POUCZENIA
Pouczenia
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Niepublicznego
Przedszkola „Kangurek”
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OŚWIADCZENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do przedszkola
jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi
zmianami), zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie
lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych,
o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych
bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

Płońsk, dnia
............................................

……………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA „KANGUREK”

Nr Wniosku
Imię Dziecka
Nazwisko Dziecka

Osoba upoważniona do przeprowadzenia rekrutacji potwierdza, że przyjęła wniosek i dokonała jego rejestracji

Płońsk, dn. …………………

………………..…………………………………………….
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia rekrutacji
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