Przedszkole Nr 1 w Wągrowcu
ul. Kcyńska 61, 62-100 Wągrowiec tel. 67 2621000 ,
e-mail: przedszkole1wg@wp.pl, strona przedszkola: przedszkolejedynka.eu
Przed wypełnieniem należy przeczytać całość i wypełnić czytelnie pismem drukowanym.
UWAGA: Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.
Wypełnia przedszkole
Podpis osoby przyjmującej
Data złożenia:
Numer wniosku:
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola będę zobowiązany(a) potwierdzić
wolę korzystania z usług przedszkola w terminie od 23.kwietnia do 27.kwietnia 2018 r.. do godz. 15.00 ( w
postaci pisemnego oświadczenia) . Brak potwierdzenia woli w w/w terminie oznacza wykreślenie dziecka z
listy przyjętych i utratę miejsca w przedszkolu.
Wniosek należy złożyć w kancelarii dyrektora przedszkola do: 30.03.2018r
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2018/2019
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu, ul. Kcyńska 61
od dnia ………………..2018r.,
Czas pracy przedszkola : 6.30-16.00. Przedszkole realizuje bezpłatnie świadczenie w zakresie realizacji
programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego w
wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00 - 13.00. Świadczenie wykraczające poza wymienioną podstawę
programową wychowania przedszkolnego jest odpłatne dla dziecka w wieku do 5 lat : tj. od 6.30 do 8.00 i od
13.00 do 16.00 (płatne).
Oświadczam, że dziecko będzie korzystać z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach /wpisać
godziny/ od …………..do ………....
Zadeklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu będą podstawą do podpisania umowy oraz przydziału
dziecka do grupy. Grupy będą tworzone wg zbliżonego wieku oraz wyżej wymienionych godzin pobytu dziecka
w przedszkolu.
1. DANE DZIECKA:
Imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zamieszkania*
Kod pocztowy
poczta

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

* art.26 Kodeksu Cywilnego:
§1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców
albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone
wykonywanie władzy rodzicielskiej,
§2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy
2. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA)
Matka/Opiekun prawny
Ojciec/Opiekun prawny
Nazwisko i imiona rodziców
(prawnych
opiekunów)
E-mail- czytelny do informacji
zwrotnej o przyjęciu dziecka
Numery telefonów do
natychmiastowego kontaktu z

rodzicami lub opiekunami
Adres zamieszkania ** (ulica, kod
i poczta)
Adres zameldowania ( ulica, kod i
poczta)
Nazwa miejsca pracy
Potwierdzenie zatrudnienia z w/w
zakładu pracy (pieczęć i podpis
osoby upoważnionej)
** art.25 Kodeksu Cywilnego”(pojęcie) - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”
POUCZENIE
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne
ze stanem faktycznym (mam świadomość skutków złożenia fałszywego oświadczenia).
3.Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dziecka o kolejności wyboru trzech przedszkoli: od
najbardziej do najmniej preferowanych:
1.
2.
3.
4. Informacja o złożonych wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola:
Informuję, że oprócz niniejszego wniosku złożyłem/am również wnioski o przyjęcie dziecka do następujących
przedszkoli publicznych:
1/........................................................................................................................... ......................................................
2/….…………………………………………………………………………………………………………………
5. Inne informacje o dziecku np. choroby, wady rozwojowe inne (stosowana dieta):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Zobowiązuję się do:
 zapoznania się ze Statutem Przedszkola oraz przestrzegania zawartych tam postanowień
 podawania do wiadomości przedszkola wszystkich zmian w podanych wyżej informacjach
 terminowego podpisania umowy i regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym
terminie
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią upoważnioną
do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze Statutem przedszkola)
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 uczestniczenia w zebraniach rodziców
 podpisania umowy z przedszkolem w dniu 3 września 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 września
2018 r. – w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola
 powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola .
7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, że wyrażają zgodę na:
TAK
Publikację zdjęć dziecka z uroczystości przedszkolnych na łamach prasy oraz na stronach
internetowych i portalach społecznościowych promujących działalność przedszkola
Udzielenia fachowej pomocy lekarskiej w przypadku nagłych wypadków – pogotowie
ratunkowe w przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami
Uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych), spacerach poza
terenem przedszkola
Wykorzystanie rysunków, wytworów dziecka i ich publikację na łamach prasy oraz na
stronach internetowych i portalach społecznościowych promujących przedszkole
8. Oświadczam, że:
1/ wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
2/ niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia,

NIE

3/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z
przyjęciem dziecka do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 922)
4/ jestem świadomy(a), iż w przypadku nie zgłoszenia się mojego dziecka do przedszkola w dn. 3.09.2018 r. i
braku dostarczenia informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 5 dni, dziecko zostanie wykreślone z listy
dzieci przyjętych do przedszkola.
Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania danych, przysługującym mi prawie
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Swoje dane przekazuję dobrowolnie.
9.Spełnianie kryteriów przez dziecko (proszę wstawić krzyżyk)
KRYTERIA I ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1/ dziecko z rodziny wielodzietnej*
2/ niepełnosprawność dziecka
3/ niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4/ niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
5/ niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6/ dziecko matki lub ojca samotnie wychowujących dziecko
7/ dziecko z rodziny zastępczej
KRYTERIA II ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1/ dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której zlokalizowane jest przedszkole
2/ oboje rodziców dziecka pracują zawodowo lub prowadzą działalność gospodarczą
3/ rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola
4/ jeden z rodziców dziecka pracuje zawodowo lub prowadzi działalność gospodarczą
*dotyczy rodzin wychowujących troje i więcej dzieci

TAK

NIE

1/ zaznaczenie krzyżykiem jest formą złożenia oświadczenia przez rodziców dzieci spełniających dane kryteria.
10. Załączniki do wniosku:
1/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
2/ orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
3/prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (potwierdzone kopie)
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i nie wychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem
4/dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
5/ oświadczenie o rodzinie wielodzietnej.
Data złożenia wniosku

Podpis matki/opiekunki

Podpis ojca/opiekuna

DECYZJA SPOŁECZNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W WĄGROWCU
Komisja na posiedzeniu w dniu ........................... 2018 roku
a) zakwalifikowała dziecko ...............................................................................
od dnia ...............2018 roku do korzystania z ………. godzin pobytu dziecka
za miesięczną opłatą.
b) ilość punktów………………….
c) nie zakwalifikowała dziecka …………….....................................................
z powodu ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Podpis członków Komisji:
1) Przewodniczący(a) Komisji………………………………………………..
2) Członek Komisji …………………………………………………………..
3) Członek Komisji …………………………………......................................

