KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Formularz rekrutacyjny do Leśnego Przedszkola Mysikrólik w gminie Bobrowniki na okres 05.2020
– 04.2021 do udziału w projekcie„Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki”
(załącznik nr 1)

……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica / opiekuna prawnego kandydata)
………………………………………………………………….………….…….
(adres do korespondencji w sprawach rekrutacji)

……………………………………………………..
(nr rekrutacyjny – nadaje Beneficjent)

Formularz rekrutacyjny do Leśnego Przedszkola Mysikrólik w gminie Bobrowniki na okres
05.2020 – 04.2021 do udziału w projekcie „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie
Bobrowniki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
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Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów

1.
2.

Imię i Nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
Kod pocztowy

3.

Adres miejsca
zamieszkania
kandydata

Miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania

4.

PESEL kandydata (w przypadku braku nr
PESEL serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość)

5.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/ prawnych
opiekunówkandydata

Matka
Ojciec

Adres miejsca zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunówkandydata
Kod pocztowy
6.

Miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania
Telefon do matki

7.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców/prawnych opiekunów
kandydata (o ile je posiadają)

Adres e-mail matki
Telefon do ojca
Adres e-mail ojca
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II Informacje dodatkowe:
Należy wstawić znak X w rubryce (TAK/NIE) przy każdym z 5 kryteriów
L.
p.
1
2

3

4
5

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Kryterium
(należy dostarczyć przed podpisaniem umowy z
Przedszkolem)
Wielodzietność
Oświadczenie nr 1o wielodzietności rodziny
rodziny kandydata kandydata
Niepełnosprawnoś Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ć kandydata
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2016 r., poz. 2046 z późn.zm.)
Samotne
Oświadczenie nr 2 o samotnym wychowywaniu
wychowywanie
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
kandydata w
wspólnie z jego rodzicem.
rodzinie
Dziecko kobiet
Zaświadczenie z zakładu pracy
pracujących
Wskazanie do zajęć Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
dodatkowych
wydane ze względu na niepełnosprawność, lub
opinia o potrzebie wczesnego wspomagania lub
inna opinia z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

TAK

NIE

III Dokumenty dodatkowe:
TAK
1

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

2

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3

Dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

4.

zaświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu (w oryginale)

NIE

3

5.

zaświadczenie lekarskie

6.

list motywacyjny

kserokopie ww. dokumentów należy złożyć wraz z kartą zgłoszenia (oryginały do wglądu)
Oświadczenie 1 (klauzula RODO):
Rodzic/Opiekun prawny poprzez podpisanie niniejszego zgłoszenia (formularza) wyrażą zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji działań
statutowych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis wnioskodawcy – rodziców/
opiekunów prawnych kandydata)

Oświadczenie 2 (dot. Regulaminu Projektu):
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu dostępnym na stronie www.fundacjaczasnalas.pl
oraz w biurze projektu i akceptuję w pełni jego treść.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis wnioskodawcy – rodziców/
opiekunów prawnych kandydata)

Oświadczenie 3 (dot. odpowiedzialności karnej):
Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis wnioskodawcy – rodziców/
opiekunów prawnych kandydata)
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Oświadczenie 4 (zgoda na uczestnictwo dziecka):
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie, na zdiagnozowanie potrzeb
edukacyjnych rozwojowych i wychowawczych oraz wsparcie przewidziane w Regulaminie, również w zakresie
kształcenia specjalnego.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis wnioskodawcy – rodziców/
opiekunów prawnych kandydata
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