KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO przy ZSP nr 1 w Terespolu na rok szk. 2018/2019
DANE DOTYCZĄCE DZIECKA

I.

Nazwisko i imiona dziecka ....................................................................................................
Data urodzenia ………………………........ PESEL ……………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………....…………………………………...
………………………………………………....……………………………………………...

II.

DANE DOTYCZĄCE RODZINY

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
Mama/opiekun

Tata/opiekun

Imię ……………………………………………….
Nazwisko …………………………………………
Wykształcenie ……………………………………
Zawód …………………………………………….
Miejsce pracy ……………………………………
…………………………………………………….
Tel. kontaktowy ……………………………….....

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

Poniżej właściwe należy podkreślić.
5 godz. – realizacja podst. programowej;

Deklaracja pobytu dziecka:
Ilość posiłków:
Rodzina:

śniadanie,
pełna

obiad,

Rodzina wielodzietna:

podwieczorek.

niepełna

Matka samotnie wychowująca;
Niepełnosprawność:

powyżej 5 godz.

ojciec samotnie wychowujący;

oboje rodzice,
TAK

jedno z rodziców
NIE

Przebyte ciężkie choroby, operacje dziecka:
1.

………………………………………………………

2.

………………………………………………………

3.

………………………………………………………

rodzeństwo,

W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z
2002r. z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie zawartych powyżej danych w celach statystycznych
oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną.
Świadoma/my odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,
że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data ………………………………..

……………………………………………….
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

-------------------------------------------------------------------------------------------------I.

DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

…………………………………………...
Pieczęć i podpis

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………
1.

Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola na ……… godz. od 03.09.2018r.

2.

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu:

…...........................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
Przewodniczący komisji - ………………………………….
Członek (przedstawiciel RP) - ……………………………..
Członek (przedstawiciel RR) - ……………………………..
Informacje dodatkowe:
Do karty przyjęcia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:
–

oświadczenie o wielodzietności rodziny (troje dzieci i więcej),

–

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodziców (jednego lub obojga) lub rodzeństwa,

–
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
–
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

