Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W MICIGOŹDZIE

na rok szkolny 2018/2019
1. Dane indentyfikacyjne dziecka (wpisać drukowanymi literami)
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania

miejscowość, kod
ulica, nr domu

Adres zameldowania
(jeżeli jest inny niż
zamieszkania)

miejscowość, kod
ulica, nr domu

2. Pobyt dziecka w przedszkolu
Od/data
Godziny pobytu
od………

do………

Liczba
godzin dziennie

Rodzaj posiłków
(wpisać X we właściwą
kratkę)
bez
posiłku

śniadanie

3. Dane rodziców (opiekunów prawnych)
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty e-mail
Miejsce pracy, tel.

4. Inne, ważne zdaniem rodziców (opiekunów prawnych) informacje dotyczące dziecka
(np. alergie, przewlekłe choroby, wady rozwojowe i inne).

obiad
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5. Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola (wpisać X we właściwą kratkę)
TAK
Lp.
KRYTERIUM
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci).
2.

Dziecko posiada o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność.

3.
4.

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności .
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

5.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

6.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

7.

Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca.

8.

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

6. Kryteria gminne przyjęcia do przedszkola (wpisać X we właściwą kratkę)
Lp.
KRYTERIUM
TAK
1.
Dziecko podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu
przedszkolnemu.
3.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują, studiują lub uczą się
w systemie dziennym.
4.
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola.

NIE

NIE

7. Lista wybranych przedszkoli według preferencji:
Lp.
Kolejność wyboru przedszkola
Nazwa przedszkola, adres
1.
Przedszkole pierwszego wyboru
2.

Przedszkole kolejnego wyboru

3.

Przedszkole kolejnego wyboru

W załączeniu (niepotrzebne skreślić):
1)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

3)

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
i 1948),

4)

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,

5)

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860),

6)

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o pracy- zatrudnieniu, studiowaniu lub nauce w systemie dziennym,

7)

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka.

Micigózd, ………………..
data zgłoszenia

………..………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego

…………..…………………….…
podpis ojca/ opiekuna prawnego
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8. Oświadczenie dotyczące treści wniosku.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 kk oświadczam, że dane zawarte w tym
dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym (art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 „Prawo oświatowe”).
Micigózd, …………….
data

………..………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego

…………..…………………….…
podpis ojca/ opiekuna prawnego

9. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w celach rekrutacji do
przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Niewyrażenie zgody skutkuje pominięciem dziecka w procesie rekrutacji do przedszkola.

Micigózd, …………….
data

………..………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego

…………..……………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

10. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka:
Data
TAK
NIE
Podpis osoby upoważnionej

Uzasadnienie (nie):

Micigózd, dnia……………….
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11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych i naszego
dziecka w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w szkole, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Micigózd, …………….
data

………..………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego

…………..……………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

12. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnoinformacyjnych ZOPI w Micigoździe oraz na stronie internetowej placówki, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Micigózd, …………….
data
*niepotrzebne skreślić

………..………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego

…………..……………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego
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POTWIERDZENIE WYBORU
zapisu dziecka do PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
W MICIGOŹDZIE na rok szkolny 2018/2019
Potwierdzam wolę zapisu do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe dziecka zakwalifikowanego do
przyjęcia:

Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania

miejscowość, kod
ulica, nr domu

Adres zameldowania

miejscowość, kod

(jeżeli jest inny niż zamieszkania)

ulica, nr domu

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu
w następujących godzinach: od godz. …......... do godz. ……………liczba godzin dziennie……………
DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty e-mail
Miejsce pracy, tel.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk oświadczam, że dane
zawarte w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

Micigózd, …………….
data

………..………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego

…………..……………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego
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OSOBY DOROSŁE UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:
IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

Oświadczenie
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Micigózd, …………….
data

………..………………………

…………..……………………

podpis matki/ opiekuna prawnego

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych i naszego
dziecka w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w przedszkolu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Niewyrażenie zgody skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

Micigózd, …………….
data

………..………………………

…………..……………………

podpis matki/ opiekuna prawnego

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Oświadczenie
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnoinformacyjnych ZOPI w Micigoździe oraz na stronie internetowej placówki, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Micigózd, …………….
data

………..………………………

…………..……………………

podpis matki/ opiekuna prawnego

podpis ojca/ opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA DYREKTORA o

przyjęciu / odmowie przyjęcia dziecka (niepotrzebne skreślić)

Uzasadnienie odmowy przyjęcia………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Micigózd, dnia………………..

pieczęć i podpis dyrektora :
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DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA
W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM W MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2018/2019
1. Dane indentyfikacyjne dziecka (wpisać drukowanymi literami)
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania

miejscowość, kod
ulica, nr domu

Adres zameldowania
(jeżeli jest inny niż
zamieszkania)

miejscowość, kod
ulica, nr domu

2. Pobyt dziecka w przedszkolu
Od/data
Godziny pobytu
od………

Liczba
godzin dziennie

Rodzaj posiłków
(wpisać X we właściwą
kratkę)

do………

bez
posiłku

śniadanie

3. Dane rodziców (opiekunów prawnych)
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty e-mail
Miejsce pracy, tel.

4.

(wpisać X we właściwą kratkę)
TAK

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności .
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej.

NIE

obiad
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5. Inne, ważne zdaniem rodziców (opiekunów prawnych) informacje dotyczące dziecka
(np. alergie, przewlekłe choroby, wady rozwojowe i inne).

6. Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola (wpisać X we właściwą kratkę)
TAK
Lp.
9. Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca.

NIE

10. Dziecko matki lub ojca niepełnosprawnych.
11. Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci).
12. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

7. Gminne kryteria przyjęcia do przedszkola (wpisać X we właściwą kratkę)
TAK
Lp.
1. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących dziennie.
2.
3.

NIE

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub wpłynął wniosek
o przyjęcie do ZOPI w Micigoździe.
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub kształceniu
specjalnym.

8. Osoby dorosłe upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:
NAZWISKO

IMIĘ

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

PESEL

9. Lista wybranych przedszkoli według preferencji:
Lp.
Kolejność wyboru przedszkola
Nazwa przedszkola, adres
1.
Przedszkole pierwszego wyboru
2.

Przedszkole kolejnego wyboru

3.

Przedszkole kolejnego wyboru

………………………
data zgłoszenia

…………………………………
podpis rodziców (prawnych opiekunów)
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10. Oświadczenie
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
……………….…………………
………………………
data

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

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem
i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych
do odbioru dziecka osób, przez dyrektora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.
……………….…………………
………………………
data

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

12. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka:
Data
TAK
NIE
Podpis osoby upoważnionej

Uzasadnienie (nie):

Micigózd, dnia……………….
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