Załącznik nr 4
do Regulaminu Rekrutacji Dzieci
do Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie
wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2016
z dnia 03.02.2016r.
Dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie

……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor

………………………………………………………
Nazwa i adres placówki, do której składany jest wniosek

………………………………………………………

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału żłobka

I.

Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca

5

Adres miejsca zameldowania
rodziców i kandydata

6

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

7

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - Matki
o ile je posiadają

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

8
9

Czas pobytu dziecka w oddziale żłobka
Ilość posiłków

Adres poczty elektronicznej
od godz. …………….. do
godz. ………………………

II.

Informacja o spełnianiu kryteriów

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów wstaw znak X
Tak*)

Kryterium

L.p.

1.

Zatrudnienie obojga rodziców (prawnych opiekunów) ,
wykonywanie przez nich pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, kształcenie obojga rodziców (opiekunów
prawnych) w trybie dziennym, prowadzenie przez nich
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej. Kryterium stosuje się również do
pracującego/studiującego rodzica (opiekuna prawnego)
samotnie wychowującego dziecko

2.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza i będzie uczęszczało do
przedszkola pierwszego wyboru
Rodzina dziecka objęta wsparciem pomocy społecznej

3.
4.

Nie*)

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia
dziecka (powyżej 5 godz. czyli poza godzinami od 7.00
do 12.00)

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….

Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku
oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
1.

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej w dniu ……………………….kandydat uzyskał ……………..pkt..
Został / nie został * zakwalifikowany do oddziału żłobka przy Przedszkolu nr 3 z oddziałem żłobka
w Barcinie

* nieprawidłowe skreślić

