Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
I DANE DZIECKA I RODZICÓW (Tabelę należy wypełnić czytelnym pismem).
Dane dziecka
Imię/Imiona i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Numer PESEL dziecka*
Adres miejsca zamieszkania
kandydata

Ulica
Numer domu

Nr lokalu

Kod i miejscowość
Województwo
Powiat
Gmina
Dane rodziców
Dane rodzica (matki)

Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Ulica **
Numer domu

Numer lokalu

Kod i miejscowość
Dane rodzica (ojca)

Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Ulica **
Numer domu

Numer lokalu

Kod i miejscowość
*w przypadku braku numeru PESEL kandydata należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
** jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zamieszkania dziecka
Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.996 z późn. zm.) do
niniejszego wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie "Załącznik do
wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów".
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola, w tym systemach informatycznych.
W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundacje Familijny
Poznań organ prowadzący Przedszkole Mała Biedronka nr 195 w Poznaniu. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do
przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej przedszkola.

II Kryteria określone w ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz.996 z późn. zm).
Spełnianie
Lp.
Kryterium
kryterium
TAK/NIE
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata/jednego z rodziców/obojga
rodziców/rodzeństwa

3.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

4.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

III Kryteria określone prze organ prowadzący
Lp.

1.

2.
3.

Spełnianie
kryterium
TAK/NIE

Kryterium
Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach
pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna
prawnego samotnie wychowującego dziecko – 30 pkt
Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej
samej placówki – 10 pkt
Dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny – 40 pkt

Oświadczam że zgodnie z art. 1 150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, do wniosku dołączam
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt II i III niniejszego dokumentu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulamin Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie
„Nowe Miejsca Dla Familijnych Przedszkolaków” RPWP.08.01.01-30-00-64/19.
W związku z finansowaniem przedszkola w ramach projektu „Nowe miejsca dla familijnych
przedszkolaków” RPWP.08.01.01-30-00-64/19 prosimy o wypełnienie:
Załącznika nr 7 – Formularz danych uczestnika projektu
Załącznika nr 8 – Oświadczanie uczestnika projektu

………………………………………………………
podpis rodzica (matki)

……………………………………………………
podpis rodzica (ojca)

