
.....................................                                               Przed wypełnieniem proszę  przeczytać całość.          

    (pieczęć przedszkola)     
 
Nr karty w rejestrze…………………..

                                           FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA 
DO  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO W CHODCZU 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019
w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej na terenie

Miasta i Gminy Chodecz”

I. Pobyt dziecka w przedszkolu:

1. Ilość godzin pobytu

2. W godzinach: od: do:

II. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:

1. Dane dziecka

Imiona      

Nazwisko      

PESEL x

Data urodzenia      

Miejsce urodzenia      

2. Adres zamieszkania dziecka

……………………………………………………….        gmina……………….   

3. Adres zameldowania dziecka
……………………………………………………….        gmina ………………

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów).

……………………………………………………………………………………………………………………

 5. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów).

……………………………………………………………………………………………………….................

Telefon: matka…………………………………… ojciec …………………………………………………..

Email: matka …..…………………………………...ojciec ………………………………………………….
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III. Oświadczenia rodziców o spełnianiu kryterium obligatoryjnego*proszę wstawić znak X

KRYTERIA OBLIGATORYJNE TAK NIE

Zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Chodecz 

IV. Oświadczenia rodziców o spełnianiu kryteriów premiujących*proszę wstawić znak X

KRYTERIA PREMIUJĄCE TAK NIE Przyz
nano 
pkt.

Dziecko osób bezrobotnych, które deklarują podjęcie pracy w ciągu 3 
miesięcy od przystąpienia do projektu

Dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności 

Dziecko rodziców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 

    V. Zobowiązuję się do:
-  Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
-  Przestrzegania zadeklarowanej w karcie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
-  Regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie do 15 każdego miesiąca.
-  Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę  
   dorosłą (pełnoletnią).
-  Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola z dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na 
koniec  miesiąca.

VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych:

1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w karcie w celu przyjęcia dziecka do przedszkola.
3. Administratorem danych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chodczu
4. Mamy świadomość do przysługującego nam prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.

 ……………………………………………..                                                                             ……………………………………………..            

                   (podpis matki)                                                                                                                       (podpis ojca)                          

Chodecz, dnia ........................….  2018r.
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VIII. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu  w dniu: ………………….zakwalifikowała dziecko do przedszkola na 
rok szkolny 2018/ 2019 na ......................(liczba godzin). 
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu………………………………………………………………………………
                                                                                                     
                                                                                                     1…………………………………....
                                                                                    2…………………………………….
                                                                                                     3.……………………………………
                                                                                                     4.……………………………………
                                                                                                     5 ……………………………………
……………………………………………………                                
(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)                        (podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej)            
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