Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie

…………………………………………………………………………..
/pieczęć przedszkola/

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
na rok szkolny 2018/2019
Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/
Ur.………………………….. w ……………………………………………………….. PESEL ………………………..………………….
/data/

/miejsce urodzenia dziecka/

do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie
z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 06-500 Mława
Tel.23 6543448, www.przedszkolerodziny.pl, e-mail:przedszkolerodziny@onet.pl

1.

Adres zamieszkania dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
/miejscowość, ulica, numer domu, gmina/

Informacja o spełnieniu kryteriów
(wpisać TAK lub NIE, przy każdym z kryteriów)

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)
Dziecko niepełnosprawne
Dziecko z rodziny pełnej gdzie jedno z rodziców/opiekunów jest
niepełnosprawne
Dziecko z rodziny pełnej gdzie oboje z rodziców/opiekunów są
niepełnosprawni
Dziecko z rodziny pełnej gdzie rodzeństwo jest
niepełnosprawne
Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego
Dziecko w rodzinie zastępczej
Dziecko zamieszkałe na terenie Parafii Świętej Rodziny
Dziecko z rodziny pełnej obojga pracujących rodziców
Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do danego
Przedszkola

Dodatkowe informacje o dziecku )wstawić znak X
Czy u dziecka stwierdzono alergię pokarmową: TAK)
NIE)
Jeżeli zaznaczono TAK to proszę napisać na jakie produkty dziecko jest
uczulone:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imię i nazwisko matki /prawnej opiekunki
………………………………………………………………………………………………………………………….
1.Adres zamieszkania matki/prawnej opiekuni
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
nr tel. kontaktowego ………………………………………………………….
2.Oświadczam, że jestem/nie jestem zatrudniona w:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
/Nazwa i adres zakładu pracy lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej/

niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko ojca /prawnego opiekuna
……………………………………………………………………………………………………………………
1.Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
nr tel. kontaktowego ………………………………………………………….
2.Oświadczam, że jestem/nie jestem zatrudniony w:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………
/Nazwa i adres zakładu pracy lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej/

niepotrzebne skreślić

3. Składane do Karty zgłoszeniowej załączniki:
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć stosowne dokumenty:
1.W przypadku zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej:

Zaświadczenie imienne z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie
i wymiar etatu,

zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (dokument
wydrukowany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej - CEIDG).
2.W przypadku niepełnosprawności :
 potwierdzona kopia orzeczenia niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.*
3.W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci:
 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.*
4.W przypadku wielodzietności:
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
5.W przypadku rodzin zastępczych:
 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. *
* Załączniki składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) lub wyciągu z
dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczanych za zgodność z oryginałem
przez wnioskodawcę.

4. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku
szkolnym w wymiarze ………godzin dziennie, w godzinach od ……………….. do
……………….. i zobowiązuję/my się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia
oraz innych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnymi
regulacjami obowiązującymi w tej sprawie.

……………………………………………………………..
/dat i podpis matki/opiekunki/

……………………………………………………..
/data i podpis ojca/opiekuna/

5. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola
Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola
dołączę/dołączymy pisemne upoważnienie dla osób które poza nami będą
mogły odbierać dziecko z przedszkola.

……………………………………………………………..
/dat i podpis matki/opiekunki/

……………………………………………………..
/data i podpis ojca/opiekuna/

6. Oświadczenia wnioskodawcy:
Wyrażam/y zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym wniosku i załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym , zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.922).
Jednocześnie oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadom/świadomi
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150 ust. 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2017r. poz. 59).

……………………………………………………………..
/dat i podpis matki/opiekunki/

……………………………………………………..
/data i podpis ojca/opiekuna/

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszej Karcie zgłoszeniowej i załącznikach do Karty będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) i ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do
wniosku jest dyrektor przedszkola.

