Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego
„Mali Einsteini” w Nekli , ul. Wierzbowa 17
na rok szkolny 2018/2019

I. Dane o dziecku
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania

………………………………..…………………………………………………...

…………………………………………………………..……………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ………………………………………… PESEL ……………………...........
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od …………………… do ………………………………..
Prosimy o przemyślane podanie godzin pobytu, gdyż na tej podstawie nastąpi przydział
dzieci do grup oraz zostanie sporządzona umowa o korzystanie z usług placówki.

II. Dane dotyczące rodziców / prawnych opiekunów
MATKA
Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Telefon kontaktowy

Wykonywany zawód

OJCIEC

Rodzina: pełna/samotna matka-ojciec/rodzina zastępcza
(niepotrzebne skreślić)

Rodzeństwo: ( imiona i rok urodzenia ) …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o systemie
oświaty z dn. 14.12.2016r (Dz. U. 2017 poz.59 ) i załącznikach do wniosku
potwierdzających ich spełnienie

PUNKTY
Dokument
Lp. Kryterium
potwierdzający
spełnienie kryterium
1.
Wielodzietność
Rodzina z trojgiem i
rodziny kandydata
więcej dzieci
Orzeczenie o potrzebie
2.
Niepełnosprawność
kształcenia specjalnego
kandydata
wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie o
niepełnosprawności lub o
stopniu
niepełnosprawności
3.
Niepełnosprawność
Orzeczenie wydane przez
jednego z
Zespół do Spraw
rodziców/opiekunów
Orzekania o
kandydata
niepełnosprawności
4.
Niepełnosprawność
Orzeczenie wydane przez
obojga
Zespół do Spraw
rodziców/opiekunów
Orzekania o
kandydata
niepełnosprawności
Orzeczenie wydawane
5.
Niepełnosprawność
przez Zespół do Spraw
rodzeństwa kandydata Orzekania o
niepełnosprawności
Prawomocny wyrok sądu
6.
Rodzic/opiekun
rodzinnego orzekający
samotnie wychowujący rozwód lub separację, akt
dziecko/kandydata
zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu
dziecka
Objęcie kandydata
Postanowienie sądu o
7.
pieczą zastępczą
umieszczeniu dziecka w
rodzinie zastępczej

TAK NIE

( wypełnia
Komisja
Rekrutacyjna)

Do wniosku dołączone zostaną dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
wymienionego w punkcie ……………….

IV. Dodatkowe kryteria ustalone dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Nekla ( uchwała nr XXIV/163/2017 Rady
Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 lutego 2017 r) i załącznikach do wniosku
potwierdzających ich spełnienie

Lp.

Kryteria
dodatkowe

1.

Rodzice/prawni
opiekunowie
kandydata pracują,
studiują w trybie
stacjonarnym lub
prowadzą działalność
gospodarczą
Uczęszczanie
rodzeństwa
kandydata do
wybranego
przedszkola
Czas pobytu dziecka
w przedszkolu
zdeklarowany przez
rodziców – powyżej 8
godz. dziennie

2.

3.

4.

Czas pobytu dziecka
w przedszkolu
zdeklarowany przez
rodziców – powyżej 5
godz. dziennie do 8
godz.

Dokumenty
potwierdzające
spełnienie kryterium

PUNKTY
TAK NIE ( wypełnia

Komisja
Rekrutacyjna)

Oświadczenie rodziców o
studiowaniu w trybie
stacjonarnym, zatrudnieniu
lub prowadzeniu
działalności gospodarczej
Kopia deklaracji o
kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego w tym
wybranym przedszkolu
Oświadczenie
rodziców/prawnych
opiekunów zawarte we
wniosku i dotyczące
deklarowanego czasu
pobytu dziecka w
przedszkolu ( powyżej 8
godz. dziennie )
Oświadczenie
rodziców/prawnych
opiekunów zawarte we
wniosku i dotyczące
deklarowanego czasu
pobytu dziecka w
przedszkolu ( powyżej 5
godz. dziennie do 8 godz. )

Do wniosku dołączone zostaną dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
wymienionego w punkcie ……………….

V. Dodatkowe ważne informacje o dziecku: ( stałe choroby, wady rozwojowe,
alergie, inne ) ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
VI. Zobowiązuję się do:
- do podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola w terminie
podanym przez przedszkole ( nie podpisanie umowy w ustalonym wcześniej
terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych do przedszkola )
- przestrzegania postanowień statutu przedszkola
- podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach
- regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
- przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, zgłoszoną na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
- przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
- uczestniczenia w zebraniach rodziców
- odbierania dziecka z przedszkola, nie później jak wskazuje godzina zamknięcia.

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny
Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania ( Dz. Urz. MEN nr 4/93
poz. 12 ) dane o dziecku są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz
poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy
są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
Zgoda na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka, jeżeli wizerunek ten
zostanie opublikowany wyłącznie w formie zdjęć umieszczonych na stronie internetowej
Przedszkola „Mali Eintseini” oraz na terenie przedszkola, a publikacja ta zostanie dokonana
przez osobę do tego uprawnioną:
Wyrażam zgodę

……………………………

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Nie wyrażam zgody ……………………………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgoda na korzystanie przez dziecko w wyjątkowych sytuacjach z przejazdu autobusem ( np.:
szkolnym ) spowodowanego zmienną aurą pogodową.
Wyrażam zgodę

……………………………

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Nie wyrażam zgody ……………………………...

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgoda na udzielenie pomocy medycznej, lekarskiej oraz pielęgniarskiej
Wyrażam zgodę …………………………….………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Nie wyrażam zgody ………………………….………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wniosek złożono
Data:…………………………
Podpis czytelny matki/prawnego opiekuna : ………………………………………….………
Podpis czytelny ojca/prawnego opiekuna : ……………………………………………………

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dn. ………..…………… zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała w/w
dziecko do Przedszkola od …………………………..r.
Powód ewentualnego nieprzyjęcia ………………………………………………………………………………………………..

Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie
stacjonarnym lub prowadzeniu działalności gospodarczej
Ja niżej
podpisana/y...................................................................................................................................
zamieszkała/y................................................................................................................................
legitymująca/y się d. o. nr...........................wydanym przez........................................................
- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y
w ...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
lub
- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w trybie stacjonarnym..............................................
…………………………………………………………………………………………………...
lub
- Oświadczam, że prowadzę działalność
gospodarczą..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nekla, dnia.................................. .................................................
(czytelny podpis)
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

