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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
,,Nasze dzieci naszym skarbem”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

do PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 w Hrubieszowie z siedzibą główną - ul. Grotthusów 1,
22 -500 Hrubieszów, miejsce przedszkolne w budynku przy ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka...........................................................................PESEL.......................................
Data i miejsce urodzenia.........................................................................................................................
Wiek dziecka w chwili przystępowania do projektu …………………………………………………………………………
Adres zameldowania dziecka .................................................................................................................
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego)............................................................................................
Adres zameldowania matki (opiekuna prawnego……..............................................................................
Numery telefonów kontaktowych ..........................................................................................................
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)..............................................................................................
Adres zameldowania ojca (opiekuna prawnego).....................................................................................
Numery telefonów kontaktowych ..........................................................................................................
III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
a) stałe choroby, wady rozwojowe, alergie ............................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. KRYTERIA PRZYJĘĆ

(właściwe podkreślić)

1. Dziecko zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

TAK

2. Dziecko z rodziny o niskim dochodzie korzystającej z pomocy MOPS
3. Dziecko rodziców samotnie je wychowujących
4. Dziecko dotychczas nieobjęte edukacja przedszkolną

TAK

NIE
TAK

NIE

NIE
TAK

NIE
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V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny
(Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne
ze stanem faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w kryteriach przyjęcia dziecka będą
nieprawdziwe, dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
3. Oświadczam że zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez beneficjenta
Gminę Miejska Hrubieszów i w całości je akceptuję.
4. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu przyjęcia dziecka do przedszkola dla
potrzeb niezbędnych do realizacji w/w projektu przez beneficjenta. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

Data 02.01.2013 rok Podpis matki(opiekuna)................................ojca(opiekuna)...............................

Wypełnia Przedszkole: Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu......................................................
1. zakwalifikowała dziecko...............................................................................................................................................
do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Hrubieszowie od ............................................................................................
2. nie zakwalifikowała dziecka........................................................................................................................................
z powodu..................................................................................................................................................................................
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

