ZAŁĄCZNIK 1
WNIOSEK DO REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W TRZCIANIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
I. Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Trzcianie
w roku szkolnym 2022/23
UWAGA! Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka
imiona i nazwisko dziecka
Proszę o
przyjęcie

PESEL

data urodzenia (D-M-R)
ur.

do Publicznego Przedszkola w Trzcianie

od
dnia

Jako drugą placówkę dla mojego dziecka
wybieram Przedszkole

adres zamieszkania dziecka

adres zameldowania dziecka

nazwa i adres szkoły podstawowej (obwodowej)

miejsce urodzenia

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów oraz adresy zamieszkania
Matka/
opiekunka
Ojciec/opiekun

telefon domowy

telefon komórkowy
Matki/opiekunki
Ojca/opiekuna

adres poczty elektronicznej
nazwa i adres zakładu pracy, numer
telefonu

Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu od…………….do………………
Dziecko będzie korzystało z posiłków: śniadania, obiad, podwieczorek /właściwe podkreślić/.
Dziecko jest uczulone na /wymienić/:………………………………………………………….
II. Oświadczenie rodziców
1.

Warunki lokalowe i sposób pracy przedszkola są mi znane i akceptuję je.

2.
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola, dołączę pisemne
upoważnienie dla osób, które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko
z przedszkola oraz istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa mojego dziecka informacje.
3.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie– 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.
U 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Wyrażam zgodę na robienie i umieszczanie zdjęć z uroczystości, imprez,
wycieczek przedszkolnych na gazetkach dla rodziców oraz na stronie internetowej
przedszkola, gminy i Facebook w celu promowania placówki.

Zobowiązuję się do :
1. przestrzegania postanowieo Statutu Przedszkola,
2.
podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych informacjach,
3. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.

miejscowość i data
czytelny podpis
ojca/opiekuna prawnego
czytelny podpis
matki/opiekuna
prawnego

III. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ........................................... zakwalifikował
a/nie zakwalifikowała dziecko/dziecka do Publicznego Przedszkola w Trzcianie od
dnia……………….

Liczba uzyskanych punktów:…………………….
Kryterium podstawowe:………………………….
Kryterium uzupełniające:…………………………

podpis
przewodniczącego
komisji

podpisy członków
komisji
1…………………….
2…………………….

