Data złożenia wniosku ………………………….

(pieczęć przedszkola)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA UŚMIECHU
w Kamionce Wielkiej
Proszę o przyjęcie do przedszkola dziecka (imiona i nazwisko) ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
na rok szkolny ……………………………………………………………………………………………...…
ur.………………………………….... w …………………...…………………………………..…..................
Pesel …………………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………............................
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………...
Telefon stacjonarny …………………………………………………………………………...........................
Telefon komórkowy …………………………………………………………………………..........................
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………
Nazwa i numer rejonowej szkoły podstawowej ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
/ wypełniają rodzice dzieci 5-letnich, które realizować będą w przedszkolu obowiązek przygotowania przedszkolnego/

Planowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od godz. …………………. do godz. …………………
Dane dotyczące rodziców/opiekunów
MATKA

OJCIEC

Imię:..........................................................................

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

Nazwisko:..................................................................

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

Data urodzenia …………………………………….

……………………………………………………

Nazwa i adres zakładu pracy:.....................................

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

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

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

Telefon do zakładu pracy …………………………..

……………………………………………………..

………………………………………………………

…………………………………………………….

Dane dotyczące rodziny:
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie) ........................................... TAK/NIE
Dziecko obojga rodziców pracujących........................................................................................ TAK/NIE
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RODZEŃSTWO: (podać imiona i rok urodzenia)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dodatkowe ważne informacje o dziecku:
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.: .............................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Inne istotne Państwa zdaniem informacje:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązujemy się do:


podpisania umowy cywilno – prawnej na świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo dydaktycznych z dyrektorem przedszkola i przyjmuję do wiadomości, iż nie podpisanie tejże umowy
w wyznaczonym terminie skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola bez konieczności
pisemnego powiadamiania rodziców / prawnych opiekunów;



powiadamiania przedszkola o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach w szczególności
zmiany adresu i telefonów;



znajomości i przestrzegania postanowień Statutu Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA
UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w placówce;



powiadomieniu placówki o rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu w formie pisemnej
z miesięcznym wypowiedzeniem;



regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;



przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną
do odbierania, zapewniającą dziecku należyte bezpieczeństwo;



przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,



uczestniczenia w zebraniach rodziców;



zgłaszania do nauczyciela przedszkola wszelkich zmian dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu
w tym powiadamiania o czasie nieobecności dziecka w placówce – zasady zgłaszania nieobecności
dziecka zostały określone w regulaminie przedszkola;



niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku jego zachorowania na terenie przedszkola.
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……………………………………

Kamionka Wielka, …………..…..

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………..
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż ………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) uczęszcza już do
Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej
……………………………………..
/ podpis matki dziecka /

.………….……..
/ data /

……………………………………

……..………………………………
/ podpis ojca dziecka /

Kamionka Wielka, …………..…..

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………..
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż ………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) uczęszcza / uczęszczało
do Klubu Dziecięcego „Bobasek” w Kamionce Wielkiej
……………………………………..
/ podpis matki dziecka /

.………….……..
/ data /

……………………………………

……..………………………………
/ podpis ojca dziecka /

Kamionka Wielka, …………..…..

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………..
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż rodzeństwo dziecka ……………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)
uczęszcza już do Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej.

……………………………………..
/ podpis matki dziecka /

.………….……..
/ data /

……..………………………………
/ podpis ojca dziecka /
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powinnościami Rodziców i akceptujemy je w całości,
a ponadto wyrażamy zgodę na udzielanie dziecku pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
zdrowia lub życia dziecka.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych we wniosku danych
osobowych w celach statystycznych oraz związanych z funkcjonowaniem placówki zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997r. Nr 133 poz. 883.)
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………..
/ podpis matki dziecka /

.………….……..
/ data /

……..………………………………
/ podpis ojca dziecka /

W dniu składania karty zgłoszeniowej pobierane jest wpisowe w wysokości 30 zł.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………
- zakwalifikowała dziecko do korzystania z przedszkola* od dnia ……………….…… na ………………godzin
- nie zakwalifikowała dziecka z powodu*……………………………………………….……………………

POUCZENIE:
Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora Niepublicznego Przedszkola
AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej

*niepotrzebne skreślić
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