Data wpływu
.............................................…
(wypełnia urzędnik przedszkola)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wypełnić DRUKOWANYMI

LITERAMI !

Proszę o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Przemęcie
DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka
Imię

Nazwisko

Data urodzenia / miejsce
-

-

W...............……………………………..

PSEEL

W przypadku braku numeru PESEL-seria i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE

Proszę określić odpowiednią liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu stawiając
znak "X" przy wybranym wariancie:
Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłata za godziny ponadwymiarowe + wyżywienie
*Proszę określić odpowiednią liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu stawiając znak „X” przy wybranym wariancie

6 godzin

7 godzin

9 godzin

6 godzin

6.45-12.45 tj. 1zł

6.45-13.45 tj, 2zł

6.45-15.45 tj.4 zł

8.15 -14.15 tj, 1 zł

2 posiłki:
śniadanie, obiad
stawka dzienna

2 posiłki:
śniadanie, obiad
stawka dzienna

3 posiłki:
śniadanie, obiad, podwieczorek
stawka dzienna

4,50 zł

4,50 zł

6,00 zł

Bez żywienia
ODDZIAŁ PERKOWO

Przedszkole świadczy usługi w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie - bezpłatnie .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.
506,1309,1696,1815,1571 ) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) Rada Gminy Przemęt UCHWAŁĄ NR XLIX/328/18 z dnia
23 stycznia 2018 r. uchwala co następuje: Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę
faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Przemęt w wysokości 1,00 zł.

Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą korzystać z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.

DANE RODZICÓW

Dane matki
Imię

Dane ojca
Nazwisko

Imię

Nazwisko

T
Telefon kontaktowy

kontaktowy

elefon

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki

Adres zamieszkania ojca

Kod pocztowy
Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu Nr lokalu

Miejscowość

Ulica

Nr domu Nr lokalu

KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PRZEDSZKOLI (nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli)

1. Jako pierwsze wybieram Przedszkole w .......................................
2. jako drugie wybieram Przedszkole w ............................................
3. jako trzecie wybieram Przedszkole w ...........................................

OŚWIADCZENIE

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i rodziny



Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669)
dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
przedszkola.
 Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
zawartych
we
wniosku
do celów edukacyjnych i ewidencyjnych związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz
przeprowadzaną
rekrutacją
zgodnie
z
w/w
ustawą
oraz
ustawą

z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1900, 2245)
 Uprzedzona/y
o
odpowiedzialności
karnej
z
art.233
§1
k.k.
oświadczam,
że przedłożone przeze mnie w deklaracji informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
 Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłaty z tytułu pobytu i żywienia dziecka
w przedszkolu.
Podpis rodziców / opiekunów matki

ojca

……………………………………………..........

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

Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć x):
 -Oświadczenie dot. wielodzietność rodziny kandydata.
- Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata.
 -Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 -Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 -Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.
 -Dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna:

Łączna ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym

………………………………………...

