WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
im. KUBUSIA PUCHATKA W TULISZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna dziecka...........................................................................
adres zamieszkania................................................................................................................................
numer telefonu, adres poczty elektronicznej.........................................................................................
Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna dziecka..............................................................................
adres zamieszkania.................................................................................................................................
numer telefonu, adres poczty elektronicznej.........................................................................................
Wnosimy o przyjęcie dziecka
…...........................................................................................................................................................
urodzonego dnia …............................. w ................................. PESEL .........................................
zamieszkałego …...................................................................................................................................
do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie
1

Dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Tuliszków

Tak

Nie

1

I Etap
Dziecko w rodzinie wielodzietnej (troje dzieci i więcej)

Tak

Nie

2

Dziecko niepełnosprawne

Tak

Nie

3

Niepełnosprawność rodzica dziecka

Tak

Nie

4

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

Tak

Nie

5

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

Tak

Nie

6

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica

Tak

Nie

7

Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej

Tak

Nie

Tak

Nie

2 Dłuższy pobyt kandydata w przedszkolu ( powyżej podstawy
programowej)

Tak

Nie

3 Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi gospodarstwo
rolne, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy
się w trybie dziennym.
Właściwą odpowiedź zaznacz x

Tak

Nie

II Etap
1 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo
rolne, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą
się w trybie dziennym.( Kryterium stosuje się także dla rodzica
pracującego/ studiującego samotnie wychowującego kandydata)

Jednocześnie wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystać z opieki w przedszkolu w godzinach:
od....................do.........................

Uwaga !
Spełnione kryteria z etapu I mają wartość 10 punktów
Spełnione kryteria z etapu II mają wartość:
1.
- 10 punktów
2.
- 8 punktów
3.
- 6 punktów
Do w/w kryteriów należy dołączyć dodatkową dokumentację:
Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
I Etap
1.
2.
3i4
5.
6i7

Oświadczenie o wielodzietności
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
Orzeczenie o niepełnosprawności rodzica
Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa
Dokumenty potwierdzające istniejącą sytuację rodzinną

II Etap
1 i 3 Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/ studiującego, uczącego się, prowadzącego
gospodarstwo rolne.
Pouczenie:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
…....................................
data

…...................................
podpis matki/op prawnej

…................................
podpis ojca/op. prawnego

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o
przyjecie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem
przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
922)

…....................................
data

…...................................
podpis matki/op prawnej

…................................
podpis ojca/op. prawnego

