Nr zgłoszenia (ID)

Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina

Karta zapisu dziecka do przedszkola
Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu

I. Dane identyfikacyjne
Imię

*

Nazwisko

*

PESEL

*

Data urodzenia

*

Drugie imię

dzień

miesiąc

rok

II. Lista wybranych jednostek i grup, według kolejności preferencji
Lp.

Nazwa jednostki *

Grupa rekrutacyjna *

1.
2.
3.

III. Pozostałe informacje o dziecku
Adres zamieszkania dziecka
Wojewodztwo *

Ulica

Powiat

*

Nr budynku

Gmina

*

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Poczta

Dzielnica

Dane kontaktowe
Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy

*

*

Nr lokalu

Dodatkowe informacje o dziecku
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Numer(y) PESEL
rodzeństwa
Oczekiwany czas pobytu
dziecka w przedszkolu

Numer orzeczenia

*

IV. Dane osobowe opiekunów prawnych

Opiekun 1
Imię i nazwisko

Opiekun 2

*

Telefon

Adres zamieszkania
należy podać adres zameldowania matki/ojca/opiekuna prawnego
Województwo

*

Powiat

*

Gmina

*

Miejscowość

*

Dzielnica
Ulica
Nr budynku

*

Nr lokalu
Kod pocztowy

*

Poczta

*

V. Kryteria przyjęcia
W poniższej tabeli należy zakreślić wybrane odpowiedzi. Odpowiedzi dla kryteriów automatycznych zostaną
uzupełnione na podstawie podanych informacji.
*** na żądanie dyrektora przedszkola należy przedstawić dokumenty poświadczające spełnianie kryterium

Kryteria podstawowe
Dziecko samotnej matki lub ojca ***
Dziecko matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie
odrębnych przepisów ***
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ***
Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych
jest zameldowane na terenie Miasta Kielce

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

Kryteria automatyczne
Dziecko 5 lub 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego

-------------------
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VI. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczamy, że wszystkie wyżej
podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

(podpis opiekuna prawnego 1)

i/lub

(podpis opiekuna prawnego 2)

VII. Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w Formularzu w celu
przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2013/14. Administratorem danych są placówki
oświatowe wskazane w niniejszym Formularzu.
Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.

(podpis opiekuna prawnego 1)

i/lub

(podpis opiekuna prawnego 2)

Kielce………………………. 2013 roku

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ........................ zakwalifikowała dziecko do Przedszkola nr
......
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu
................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji

Podpisy członków Komisji
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