..........................................................
(data złożenia w placówce)
Przedszkole w Zarębie
ul Jana Brzechwy 6
Zaręba 59-800 Lubań
www.przedszkole.zareba.siekierczyn.pl
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka /dzieci
od dnia .............................................................................................
Deklaruję korzystanie z usług przedszkola:
□ codziennie w godzinach - ............................................./ podać jakich/ godziny pracy ( 6.30-16:00)
Deklaruję, że będę korzystać z wyżywienia obejmującego:
□ śniadanie
lub
 śniadanie + obiad + podwieczorek
Przedszkola do których zostały złożone karty zapisu :(nazwa przedszkola , miejscowość)
1....................................................................................
2....................................................................................
I. Dane osobowe dziecka
II. Data i miejsce urodzenia.................................................................................................
nr Pesel........................................................................................................................................
Adres zameldowania...................................................................................................................
adres zamieszkania , jeśli jest inny niż zameldowania :
…................................................................................................................................................
.
II. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych
Imię i nazwisko( matka)..............................................................................................................
pesel/ nr dowodu/ przez kogo wydany........................................................................................
.....................................................................................................................................................
adres zamieszkania.....................................................................................................................
….................................................................................................................................................
miejsce pracy / stanowisko
….................................................................................................................................................
telefon kontaktowy......................................................................................................................
adres email …..............................................................................................................................

imię i nazwisko ( ojciec) ............................................................................................................
pesel/ nr dowodu/ przez kogo wydany........................................................................................
.....................................................................................................................................................
adres zamieszkania....................................................................................................................
miejsce pracy / stanowisko......................................................................................................
telefon kontaktowy.......................................................................................................................
adres email...................................................................................................................................
III. Inne informacje i dane o dziecku
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia do przedszkola.
Proszę zaznaczyć TAK lub NIE
Kryteria podstawowe I etap rekrutacji
dziecko 6-letnie TAK/NIE
dziecko niepełnosprawne TAK /NIE
dziecko rodziców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
bądź całkowitą niezdolnośc do pracy, do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych
przepisów. TAK/NIE
dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo TAK/NIE
dziecko z rodziny wielodzietnej ( 3 i więcej dzieci) TAK/NIE
dziecko samotnie wychowywane przez rodzica TAK/NIE
dziecko objęte opieką zastępczą TAK/NIE
Kryteria dodatkowe II etap rekrutacji
rodzeństwo dziecka aktualnie uczęszcza do tego przedszkola TAK/NIE
rodzeństwo dziecka jest uczniem Zespołu Szkół w Zarębie lub Siekierczynie TAK/NIE
Dziecko dojeżdżające spoza obwodu lub terenu gminy, którego co najmniej jeden
rodzic (prawny opiekun) pracuje na terenie gminy TAK/NIE
rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący
dziecko pobierają naukę w trybie dziennym lub pracują zawodowo lub prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą TAK/NIE
IV. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane
powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym..
V. Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 .) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do przedszkola.
…....................................................
data zgłoszenia i podpis matki

…............................................................
data zgłoszenia i podpis ojca

