Wypełnia przedszkole
Data złożenia karty

WNIOSEK
DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR .......W LEŻAJSKU
O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Kartę wypełniają rodzice lub uprawnieni do tego opiekunowie.
Niniejsza karta jest umową zawartą pomiędzy rodzicami a Przedszkolem Miejskim Nr..... w Leżajsku .
Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z całością.
Termin składania kart upływa z dniem 27 marca 2015 r. Karty złożone po tym terminie, będą
rozpatrywane tylko wtedy, jeśli placówka będzie posiadała jeszcze wolne miejsca.

Imię i nazwisko dziecka.......................................................................................................................
Adres zamieszkania ..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................................ .
PESEL ...................................................................................................................................................

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW:
Matka /Opiekun

Ojciec /Opiekun

Imię i nazwisko………...........................................

......................................................................

Adres zamieszkania ………………………………

……………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………..

Zakład pracy (pełna nazwa, adres i nr telefonu)

......................................................................

……………………………………………………

......................................................................

……………………………………………………

......................................................................

Godziny pracy ........................................................

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

Numery telefonów kontaktowych:
Matki................................................

Ojca ... ...........................................................

komórka

komórka .....................................................

................................................

adres e-mail ……………………………....

..…………………………………………..

Telefon domowy ………………………

Rodzeństwo ( podać imiona i rok urodzenia)..........................................................................................
....................................................................................................................................................................
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II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU ( np. stałe choroby, alergie, wady
rozwojowe, itp.) ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

III.

DEKLAROWANY

POBYT

DZIECKA

W

PRZEDSZKOLU

(określić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pobytu
początek godzina …….............

koniec godzina ……………

dziennie godzin płatnych ......................
Zgodnie ze statutem przedszkola dzienny rozkład godzin pracy wygląda następująco:
6.30 – 7.30
– godzina płatna
7.30 – 12.30
– godziny bezpłatne
12.30 – 13.30
– godzina płatna
13.30 – 14.30
– godzina płatna
14.30 – 15.30
– godzina płatna
15.30 – 16.30
– godzina płatna

KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW (zaznaczyć krzyżykiem): TAK

NIE

IV. LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI WEDŁUG PREFERENCJI:
( jeśli rodzice składają karty zgłoszenia równocześnie do kilku przedszkoli)
1. Pierwszy wybór ……………………………………………………………………………
2. Drugi wybór

…………………………………………………………………………….

3. Trzeci wybór ………………………………………………………………………

V. KRYTERIA PRZYJĘCIA:
Sposób dokumentowania informacji zawartych w karcie zgłoszenia:
1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2. Oryginał lub potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r, Nr 127, poz.721
z późn. zm.).
3. Oryginał lub potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem prawomocnego wyroku sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem.
4. Oryginał lub potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego
objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 135,z 2012r. poz.1519,
z 2013r. poz. 154 i poz. 866).
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5. Kopia wniosku o przyjęcie do przedszkola lub deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.
6. Oświadczenie każdego z rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o
zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

VI. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W LEŻAJSKU

*)we właściwej rubryce (tak / nie), proszę wstawić znak: x, przy każdym z 9 kryteriów
Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty
TAK*)
NIE*)
Punkty
( wypełnia
przedszkole)

1

Wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci)

2

Niepełnosprawność dziecka

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6

Samotne wychowywanie dziecka

7

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Kryteria ustalone przez Radę Miejską w Leżajsku
( Uchwała Nr III/9/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.)
8
9

Uczęszczanie lub zadeklarowanie uczęszczania
rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu , prowadzenie
przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie
nauki w systemie dziennym
Łączna liczba punktów

……………………………

VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
•

przestrzegania postanowień statutu przedszkola

•

podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach

•

dokonywania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie.
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•

•
•
•

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w zadeklarowanych godzinach osobiście
lub przez osobę dorosłą upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
(zgodnie ze Statutem Przedszkola)
przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
uczestniczenia w zebraniach rodziców
powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem
ze skutkiem na koniec miesiąca.

OŚWIADCZENIA:
Zgodnie z Art.20t. ust.6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych
innych
ustaw
(Dz.
U.
z
dnia
3
stycznia
2014
r.)
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów
edukacyjnych oraz celów związanych z realizacją przez Przedszkole zadań statutowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2002r nr101, poz.926 ze
zm.)
Oświadczam, że dziecko będzie regularnie korzystać z opieki przedszkola i zobowiązuję się
do terminowego wnoszenia opłat za świadczenia uchwalone przez Radę Miasta oraz kosztów
wyżywienia dziecka, zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie.
Wyrażam / nie wyrażam ( niepotrzebne skreślić) zgodę na publikowanie zdjęć
z wizerunkiem mojego dziecka (np. zdjęć grupowych, zdjęć z uroczystości i imprez przedszkolnych,
konkursów itp.) w celu promocji przedszkola( np. Biuletyn Miejski, strona internetowa, wystawy
przedszkolne itp.)
Wyrażam / nie wyrażam ( niepotrzebne skreślić) na udział mojego dziecka w zajęciach z
religii ( dotyczy dzieci z rocznika 2009 ).

Leżajsk, dnia ……………….

……………………………….. ...
………………………………
/Czytelny podpis matki dziecka /
/Czytelny podpis ojca dziecka/

VI. WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA PRZEDSZKOLA:
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………………………...
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola od dnia 01.09. …………………………..
2. Skierowała dziecko do przedszkola ……………………………………………………...
3. Nie zakwalifikowano dziecka z powodu ………………………………………................

Podpis członków Komisji:
…………………………….

Podpis przewodniczącego komisji:
………………………………………..

…………………………….
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