WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
w Mniszkowie ul. Piotrkowska 74
rok szkolny 2016/2017
UWAGA: PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Punktu Przedszkolnego w Mniszkowie od dnia 01.09.2016 r.
I. INFORMACJE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………….PESEL………………………
3. Adres zamieszkania (z kodem)……………………………………………………………...
4. Adres zameldowania (z kodem)……………………………………………………………..
Czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym od godziny ............. do ………….
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW /OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Adres
zamieszkania
Adres zameldowania
Telefon do
natychmiastowego
kontaktu
Adres e-mail

III. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH – określających
pierwszeństwo przy ubieganiu się o miejsca w Punkcie Przedszkolnym
Kryteria podstawowe

1
2
3
4
5
6
7

Zaznacz X
w dotyczącym
Państwa kryterium

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna
przy każdym zaznaczonym kryterium

Wielodzietność rodziny dziecka
Niepełnosprawność dziecka
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
Samotne wychowywanie dziecka
Objęcie dziecka pieczą zastępczą

UWAGA! Spełnianie kryterium nr 1 i dokumentuje się oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata
(minimum 3 dzieci w rodzinie). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.
Spełnianie każdego z zaznaczonych kryteriów oznaczonych numerami 2-7 należy potwierdzić stosownymi
dokumentami w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wzory oświadczeń
i rodzaje dokumentów, a także sposób ich poświadczania określa ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 ze zm.) oraz Regulamin rekrutacji opublikowany na terenie Punktu Przedszkolnego i na stronach
SP w Stoku i Gminy Mniszków.
Niezłożenie wymaganych dokumentów skutkuje uznaniem danego kryterium za niespełnienie.

IV. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW DODATKOWYCH – kryteria punktowane
malejąco od 6-1
Niezaznaczenie kwadratu oznacza niespełnienie
danego kryterium
1
2
3
4
5

Zaznacz X
w dotyczącym
Państwa kryterium

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna
przy każdym zaznaczonym
kryterium

Przyznane
punkty

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż
realizacja podstawy programowej (6 pkt)
Dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą
społeczną i świadczeniami rodzinnymi ( 4 pkt )
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do
przedszkola ( 3 pkt)
Dziecko, które na 1 września ma ukończone 4
lata ( 2 pkt)
Dziecko, które na 1 września ma ukończone 3
lata (1 pkt)

V. INFORMACJA O UBIEGANIU SIĘ O MIEJSCE W INNYCH PRZEDSZKOLACH:
Wpisać w kolejności preferowanych placówek…………………………………………………......…
……………………………………………………………………………………………………..
VI. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE
Dane dotyczące stanu zdrowia (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZAM:
1. Iż zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji obowiązującym w Punkcie Przedszkolnym w Mniszkowie.
2. Że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do Punktu Przedszkolnego będę zobowiązany(a)
podpisać „Umowę w sprawie korzystania z usług Punktu Przedszkolnego” w terminie do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00.
4. Mam świadomość, że niepodpisanie Umowy w wyżej wymienionym terminie oznacza utratę miejsca w Punkcie
Przedszkolnym.

………………………………………

………………………………………

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Uwaga: Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka
w procesie rekrutacji.
1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w
rekrutacji i przyjęciu do Punktu Przedszkolnego. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Stoku.
2. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

…………………………………
Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki

…………………………………………
Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

WYNIK POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
Komisja rekrutacyjna ustaliła uzyskaną przez kandydata
Ilość punktów:

……………………………………………………………………
Podpis Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej

