KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
SIÓSTR NAZARETANEK
im. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Częstochowie, ul. 7 Kamienic 23 tel. (34) 324 62 44
e-mail sekretariat @przedszkole -nazaretanek.pl.
DANE KANDYDATA (wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

I.
Nazwisko:
Imiona:
Numer PESEL:
Data i miejsce urodzenia:

ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość z kodem:
Ulica, numer domu, lokalu:
gmina

ADRES ZAMELDOWANIA
Miejscowość z kodem:
Ulica, numer domu, lokalu:

DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAĆ Z OPIEKI PRZEDSZKOLA W GODZINACH
Od:

Do:

II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA (podać jeżeli inny niż u dziecka w Cz. I)
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu, nr lokalu

ADRES ZAMELDOWANIA (podać jeżeli inny niż u dziecka w Cz. I)
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu, nr lokalu

DANE TELEADRESOWE
Komórkowy
Domowy
Adres e-mail

W PRZYPADKU POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ,
PODAĆ KOGO I W JAKIM ZAKRESIE DOTYCZY:

RODZEŃSTWO DZIECKA (imiona i wiek)

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (NP. STAŁE CHOROBY, WADY ROZWOJOWE, ALERGIE- proszę
dołączyć zaświadczenie od lekarza)

III.

ZOBOWIĄZANIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Niniejszym zobowiązuje się do:
1. przestrzegania postanowień statutu przedszkola;

2. podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach;
3. regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
4. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną na
piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
5. uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, formacyjnych i szkoleniowych dla rodziców.

IV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:
(proszę zaznaczyć wybrane pola znakiem „X”)

q

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w katechezie. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.155 ze zmianami),
Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Z 1998r. Nr 51, poz. 318).

q

Wyrażam zgodę zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku, wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
jego publikacji na stronie internetowej przedszkola oraz w materiałach promocyjnych i okolicznościowych bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Jednocześnie oświadczam, iż udzielona zgoda nie jest ograniczona czasowo, obejmuje wszelkie
formy publikacji jak również obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, rozpowszechnianie i powielanie wykonanych
zdjęć/materiałów audio video za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w w/w celach

q

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w
celach rekrutacyjnych, statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań
finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015. Poz. 2135)

Pouczenie
1.
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr256,
poz. 2572 z późn. zm.).
2.
Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata poszczególnych
kryteriów, oznacza to jednak rezygnację z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje to kryterium.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. (Zgodnie z
art. 233. § 1.Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.)
2. Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
zawartych
w
niniejszym
wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015. Poz. 2135)
3. Jednocześnie zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015. Poz. 2135) przyjmuję
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Św. Rodziny w Częstochowie, ul. 7 Kamienic
23. Zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania danych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do tych danych i wnoszeniu
poprawek.

PODPISY
MATKI/OPIEKUNA
data:

podpis:

OJCA/OPIEKUNA
data:

podpis:

KRYTERIA REKRUTACYJNE (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej. [1]
(załącznik: Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka)
[1] rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Dziecko niepełnosprawne.
(załącznik : Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka)
Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.
721, z późn. zm.).
(zał. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka)

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
(załącznik : Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka)
Dziecko objęte pieczą zastępczą.
( załącznik : Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz.
1519 oraz z2013 r. poz. 154 i 866).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka)
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego. [2]
( załącznik : Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica dziecka)
[2] samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę odpowiedzialną, chyba że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

KRYTERIA DODATKOWE (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
TAK

NIE

Dziecko obojga rodziców pracujących

TAK

NIE

Dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnej sytuacji rodzinnej lub wymagających wsparcia w realizacji
swoich potrzeb

TAK

NIE

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do tego przedszkola

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu…………………………………………………….
1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny od……………r.
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione poniżej pytania:

1.

2.

3.

DATA

Co wpłynęło na decyzję umieszczenia dziecka w naszym przedszkolu ?

Jakie są oczekiwania Państwa względem naszej placówki?

Sugestie rodziców, oferowana pomoc/umiejętność dla przedszkola, propozycje

PODPIS

