UWAGA! Wniosek wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy lub
właściwe urzędy.

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Nazwa placówki pierwszego
wyboru

Nazwa placówki drugiego wyboru

Nazwa placówki trzeciego wyboru

I. DANE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka

PESEL DZIECKA

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

Adres zamieszkania dziecka

Nazwa i numer oraz adres szkoły podstawowej (REJONOWEJ)
(wypełniają rodzice dzieci pięcio i sześcioletnich)

Telefon domowy

telefon komórkowy*

e-mail

Mama

Mama

Tata

Tata

* Rodzice zobowiązani są do stałej aktualizacji numerów telefonów
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSC PRACY rodziców/prawnych opiekunów:
Matka dziecka pracuje
na stanowisku:

Nazwa i adres zakładu pracy, pieczęć, numer
telefonu:

w
godzinach:

Inne informacje:

Ojciec dziecka pracuje
na stanowisku:

Nazwa i adres zakładu pracy, pieczęć, numer
telefonu:

w
godzinach:

Inne informacje:

*Potwierdzeniem zatrudnienia jest zaświadczenie z zakładu pracy rodziców/prawnych opiekunów.

III. POBYT DZIECKA W PLACÓWCE:
OD (data) …………………………

Ilość godzin ...............

Od .....................

Do ..................

IV. RODZEŃSTWO:
Imiona

Wiek

V. KRYTERIA I ETAPU REKRUTACYJNEGO: (wpisać X we właściwą kratkę)
Lp.
TAK NIE
1.
wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej rodzeństwa)
2.
niepełnosprawność dziecka
3.
niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4.
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
5.
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6.
samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
7.
objęcie dziecka pieczą zastępczą.
*Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów zgodnie
z art. 20t ust.2 pkt 1Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)
VI. KRYTERIA II ETAPU REKRUTACYJNEGO: (wpisać X we właściwą kratkę)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

TAK

NIE

dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo
rodzina objęta pomocą GOPS
dzieci rodziców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Stare Babice
lub odprowadzających podatki na rzecz Gminy Stare Babice
dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) deklarują pobyt w przedszkolu
nie krótszy niż 8 godzin dziennie
dzieci uczęszczające do przedszkola w ramach realizowanego projektu
unijnego „Wszystkie dzieci nasze są w Gminie Stare Babice”

VII. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do regularnego - nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca - opłacania kosztów pobytu i
żywienia dziecka w przedszkolu, zgodnie z aktualnymi Uchwałami Rady Gminy Stare Babice i decyzjami Wójta
Gminy Stare Babice.
2. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola - w celach
związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu - danych osobowych naszych i dziecka oraz
osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych. (tekst jedn.: Dz. u. 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Miejscowość i data

Podpis matki

Podpis ojca

VIII. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia …...................................................
zakwalifikowała/nie zakwalifikowała dziecko do Przedszkola na ............................ godzin
i ..................... posiłki dziennie od dnia .................................................
Podpisy członków Komisji :

