Data przyjęcia wniosku:

WNIOSEK
Zgłoszenia dziecka do Przedszkola Sióstr Służebniczek
NMP NP. w Strykowie
ul Warszawska 46
na rok szkolny 2020/2021
Warunki zgodne z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
1.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata/druk do pobrania u
dyrektora przedszkola/
2.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn.27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 i1948, z póz. zm.)
3.
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz o
niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/ druk do pobrania
u dyrektora przedszkola/
4.
Dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Dz.U z 2016r., poz.575,1583,1860

I.

Do wniosku rodzice dołączają
następujące dokumenty:

II.

Wniosek może być złożony do
nie więcej niż trzech przedszkoli
publicznych

Proszę podać kolejność wybranych publicznych przedszkoli w
porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:
1……………………………………………….
2……………………………………………….
3……………………………………………….

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP. w Strykowie
ul Warszawska 46
III.DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Nr. PESEL
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
VI.DANE MATKI
DANE OJCA
Imię
Nazwisko
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Ulica

Nr Domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr Lokalu

Kontakt
dom
tel.
praca
tel.
Tel. komórkowy
Oświadczam, że jestem osobą:
- pracują zawodowo………………………………………..

Kontakt
Dom
tel.
praca
tel.
Tel. komórkowy
Oświadczam, że jestem osobą:
- pracującą zawodowo……………………………………

-uczącą się w trybie dziennym…………………………

- uczącą się w trybie dziennym…………………………

- bezrobotną…………………………………………………

- bezrobotną…………………………………………………

- inne…………………………………………………………

- inne…………………………………………………………

V.INFORMACJE O DZIECKU(właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
1.Rodzina dziecka jest rodziną wielodzietną (patrz pkt1 ppkt1)
2.Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności (patrz pkt1 ppkt2)
3.Dziecko matki, ojca lub rodzeństwo, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności

(patrz pkt1 ppkt2)
4.Dziecko matki, ojca samotnie je wychowujących (patrz pkt1 ppkt2)
5.Dziecko objęte pieczą zastępczą (patrz pkt1 ppkt4)
6.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza obecnie i nadal będzie kontynuować edukację
w Przedszkolu Sióstr Służebniczek NMP NP. w Strykowie ul Warszawska 46
7.Dziecko jest objęte opieką w palcówce opiekuńczo- wychowawczej (dokument
potwierdzający)
8. Stałe choroby, wady rozwojowe, kalectwo, alergie pokarmowe (potwierdzenie
orzecznictwa lekarskie)

VI DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Deklaruję, że w roku szkolnym 2019/2020 dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach (podać pełne godz.)
od …………………..do………………….. tj. w wymiarze ……………. godz.
1.Oświadczam, że
a) Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe
b) Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
(Dz.U z 2016r poz. 922)
3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………………………………………………………………………………………………………
/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego wypełniającego wniosek/

Ponad to oświadczam, że wybieram to przedszkole ze względu na:
a) Chrześcijańską koncepcję człowieka i świata
b) Integralną formację osoby w trzech wymiarach: indywidualnym, społecznym i religijnym
c) Stałą współpracę z nauczycielem w edukację dziecka
d) Ciągłą formację i chrześcijański styl życia
Dlatego akceptuje wychowanie opierające się na etyce chrześcijańskiej i zobowiązuje się do współpracy w dziele
wychowania religijnego, jakie proponuje Przedszkole:
- wspólna modlitwa z dzieckiem w domu
- niedzielna msza św.
Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej w celu weryfikacji podanych danych może zażądać
niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany we wniosku.

Data wypełnienia zgłoszenia

Podpis matki
DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Podpis ojca

Komisja społeczna na posiedzeniu w dniu ………………………
a) Zakwalifikowała dziecko…………………………………………. Do Przedszkola na…………………..
Godzin dziennie
Ilość uzyskanych punktów……………………..
b) Nie zakwalifikowała dziecka……………………………………..
Ilość uzyskanych punktów………………………………………

podpis przewodniczącego komisji
…………………………………..

powodu………………………….

podpis członków komisji;
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

