KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/PUBLICZNEJ INNEJ FORMY
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Proszę o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie
od dnia …………….…………………………………………………………………….........................
godziny pobytu dziecka w przedszkolu od………………… do………………………………………...
rodzaj posiłków: śniadanie
1

obiad

podwieczorek

1

wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”

I. Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………………..
PESEL dziecka
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)…………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………...........................
Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………………..………………….
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)
……………………………………………..……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..……………………...
Tel. kontaktowe
………………………………………………………………….……………….………………………...
Adres poczty elektronicznej rodziców (opiekunów)
…………………………………………………………………………………….………………………
W przypadku braku miejsca w placówce, do której składana jest karta zgłoszenia proszę określić
kolejność wybranych

innych placówek publicznych (w porządku od najbardziej do najmniej

preferowanych)
1. Przedszkole …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Przedszkole ……………………………….........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

II. Kryteria rekrutacyjne
1. Kryteria ustawowe
Lp. I etap postępowania
rekrutacyjnego
1.
Dziecko z rodziny wielodzietnej
(troje i więcej dzieci)
2.
Dziecko niepełnosprawne
3.
Dziecko matki lub ojca, wobec
którego orzeczono
niepełnosprawność
4.
Dziecko obojga rodziców, wobec
których orzeczono
niepełnosprawność
5.
Dziecko, którego rodzeństwo jest
niepełnosprawne
6.
Dziecko samotnie wychowywane
przez matkę lub ojca

7.

Tak2 Nie2 Forma potwierdzenia spełnienia kryterium
3
(wymagane w przypadku zaznaczenia „tak”)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

Dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu, oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą

2. Kryteria określone przez Gminę Choszczno
Lp. II etap postępowania rekrutacyjnego
1.
2.
3.
4.

Tak2

Nie2

Punkty 4

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do
danego przedszkola 5
Dziecko rodziców obojga pracujących lub
uczących się systemem dziennym 6
Pobyt dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne
5 godz. 7
Razem

2

zaznaczyć znakiem „X” właściwe

3

w przypadku zaznaczenia „tak” i nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium,
komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium
4
punkty przyznaje komisja rekrutacyjna
5
oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola w przypadku różnych nazwisk.
6
potwierdzeniem spełniania kryterium jest oświadczenie o zatrudnieniu lub o nauce w systemie
dziennym obojga rodziców
7
dotyczy tylko przedszkoli
Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późniejszymi
zmianami)

…………………………….
Data

………………………….………….
podpis rodziców/opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU
Imię i nazwisko matki/prawnej
opiekunki………………………………………………………….………………….
Oświadczam, że
moim miejscem zatrudnienia
jest:…………………………………………………………….……………………………
( nazwa, adres, NIP zakładu pracy, tel. kontaktowy)
……………………………………………………………………………………………
Forma zatrudnienia: (PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWE)
1.
2.
3.
4.
5.

zatrudniona na podstawie umowy o pracę (umowę zlecenie, umowę o dzieło)
prowadzę działalność prywatną
zatrudniona w formie kontraktu
prowadzę gospodarstwo rolne
studiuję w trybie dziennym

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (art.233kk)
Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)

Choszczno, ..........................................................................................................................
(data, podpis osoby składającej oświadczenie)

Imię i nazwisko ojca/ prawnego
opiekuna………………………………………………………..……….………………….
Oświadczam ,że
moim miejscem zatrudnienia
jest:……………………………………..…………………………………………..…………….
( nazwa, adres, NIP zakładu pracy, tel. kontaktowy)
……………………………………………………………………………………………………………
Forma zatrudnienia: (PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWE)
6.
7.
8.
9.
10.

zatrudniony na podstawie umowy o pracę ( umowę zlecenie, umowę o dzieło)
prowadzę działalność prywatną
zatrudniony w formie kontraktu
prowadzę gospodarstwo rolne
studiuję w trybie dziennym

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (art.233kk)
Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późniejszymi
zmianami
Choszczno, ............................................................................................................................
(data, podpis osoby składającej oświadczenie)

Dyrektor przedszkola, zastrzega prawo do weryfikowania podanych informacji.

OŚWIADCZENIE
RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA O WIELODZIETNOŚCI RODZINY
Oświadczam, że dziecko
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata do przedszkola)

o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn.
wychowującej troje i więcej dzieci.
Jestem świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.
233 kk).
Data …………………….……..

…………………………………….
czytelny podpis składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE
O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DZIECKA DO DANEGO PRZEDSZKOLA

Oświadczam, że rodzeństwo dziecka kandydującego do przedszkola
………………………………………………………………………………….,
(imię i nazwisko kandydata)

uczęszcza do tutejszej placówki.

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233
kk).
Data………………………….

…..………………………………………
czytelny podpis składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE
RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA O JEGO SAMOTNYM
WYCHOWYWANIU
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1,((art.233kk)
oświadczam, że:
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata do przedszkola)

wychowuje samotnie jako:
panna, kawaler,
wdowa, wdowiec,
osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osoba rozwiedziona i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

Data …………………………..

…………………………………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE
RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA O JEGO SAMOTNYM
WYCHOWYWANIU
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2,((art.233kk)
oświadczam, że:
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata do przedszkola)

Zamieszkuje ma terenie Gminy Choszczno,
Nie zamieszkuje na terenie Gminy Choszczno
Data …………………………..

…………………………………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

