ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„AKADEMIA MALUCHA” W WIELBARKU
W ramach projektu „MALUCHY NA START” nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 w
ramach Osi Priorytetowej: Kadry dla gospodarki, Działania: Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanym przez Niepubliczne Przedszkole
AKADEDMIA MALUCHA z siedzibą w Wielbarku, ul. M. Kopernika 29.

Imię i nazwisko Dziecka:.............................................................................
Data urodzenia:...........................................PESEL...................................
Miejsce u rodzenia: ....................................................................................
Adres zamieszkania:...................................................................................
Adres zameldowania:..................................................................................
Deklarowany czas pobytu Dziecka w Przedszkolu:
- od ………do …………tj ilość godzin……………
DANE OPIEKUNÓW:
Mama

Tata

Imię i nazwisko
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
PESEL i Nr dowodu
Miejsce pracy
Nr Tel - praca
Nr
Tel. – dom
Nr Tel. –kom
Adres e-mail
Osoby upoważnione do odbierania Dziecka z Przedszkola:
Imię i nazwisko
Nr dowodu osobistego

Nr telefonu

Oświadczam, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
Dziecka od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej osobę.

...........................................
Data oraz podpisy Rodziców /
Opiekunów

Informacje o stanie zdrowia Dziecka:
Przebyte choroby zakaźne:.................................................................................................
…………………………………………………………….........................................…………..
Potrzeby żywieniowe, diety, alergie pokarmowe:....................................... ……………..….
..............................................................................................................................................
Alergie/jakie: .......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
Dodatkowe informacje o Dziecku:
Czy Dziecko śpi po obiedzie:......................................................................
Czy Dziecko wymaga pomocy przy jedzeniu/w jakim stopniu:...................
....................................................................................................................
Czy Dziecko wymaga pomocy przy ubieraniu się/w jakim stopniu.............
....................................................................................................................
Czy Dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne:...............................................
Czy Dziecko wymaga pomocy w toalecie:..................................................
Czy Dziecko ma rodzeństwo (w jakim wieku):….........................................
Dodatkowe informacje o Dziecku i Rodzinie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie
Dziecka w Przedszkolu …………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………..
Zobowiązania Rodziców / Opiekunów Dziecka
W przypadku przyjęcia Dziecka do Przedszkola zobowiązuję się do:
- Przestrzegania postanowień statutu Przedszkola,
- Podawania do wiadomości Przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej
informacjach,
- Przyprowadzania i odbierania Dziecka z Przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, do tego upoważnioną,
- Przyprowadzania do Przedszkola zdrowego Dziecka,
- Uczestniczenia w zebraniach Rodziców.
Proszę o wypełnienie poniższych punktów (niepotrzebne skreślić*)
1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w
wycieczkach (w tym autokarowych) poza terenem Przedszkola.
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego Dziecka i
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „
Akademia Malucha” w Wielbarku, wystawach przedszkolnych,
lokalnych
czasopismach, itp.
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego Dziecka w zajęciach
z religii? tak/nie*
Oświadczam, że:
- wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w niniejszej
karcie dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki oraz
realizacji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych
……………………………..
Data i podpis Rodzica/Opiekuna

Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Karta zgłoszeniowa

2.

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych

3.

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o dochodzie

4.

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o
nieuczestniczeniu dziecka w edukacji przedszkolnej

5.

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa w
projekcie

6.

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o
niepełnosprawności

INFORMACJE KWALIFIKUJĄCE DO PROJEKTU”MALUCHY NA START”
………….Dochód na członka gospodarstwa domowego (oświadczenia o dochodzie)
………….Dziecko uczestniczyło/ nie uczestniczyło w edukacji przedszkolnej
………….Rodzina dziecka jest objęta opieką GOPS
………….Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub niepełnosprawność
występuje w rodzinie (orzeczenie o niepełnosprawności)
Decyzja komisji rekrutacyjnej w składzie:
Na podstawie punktacji wniosek otrzymuje ………..punktów- tym samym dziecko
……………………………….. zostaje/ nie zostaje przyjęte do Przedszkola w ramach
projektu.

Data………………

podpis

