Raz dwa trzy - do przedszkola idziesz Ty!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
I.

Dane osobowe dziecka
Dane dziecka

imię/imiona

nazwisko

PESEL

data urodzenia
Adres zamieszkania dziecka

ulica

nr domu/lokalu

kod pocztowy

miejscowość

II.

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
matka/opiekun prawny

ojciec/opiekun prawny

imię
nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu
nr mieszkania
telefon
adres e-mail
Informacje o miejscu pracy (studiów/ nauki w trybie dziennym)
nazwa zakładu pracy
(uczelni/ szkoły)
adres zakładu pracy
(uczelni/ szkoły)
telefon do zakładu
pracy (uczelni/ szkoły)

III.

Oświadczenia dot. spełnienia kryteriów podstawowych i dodatkowych

Kryteria podstawowe (przy kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
dziecko zamieszkujące na terenie miasta Krakowa
TAK
NIE
dziecko zamieszkujące na terenie gminy i miasta Wieliczka
TAK
NIE
TAK
NIE
dziecko w wieku 3 lat
TAK
NIE
dziecko w wieku 4 lat
TAK
NIE
dziecko w wieku 5 lat

TAK

NIE

dziecko w wieku 6 lat

Kryteria dodatkowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK
NIE
Dziecko z niepełnosprawnością
(w przypadku zaznaczenia TAK, proszę o dołączenie dokumentu
potwierdzającego ten fakt)
TAK
NIE
Rodzic/Rodzice/Opiekun z niepełnosprawnością
(w przypadku zaznaczenia TAK, proszę o dołączenie dokumentu
potwierdzającego ten fakt)
TAK
NIE
Dziecko w wieku 3 lat
TAK

NIE

TAK

NIE

IV.

Rodzice obydwoje pracują (w przypadku rodzica samotnie wychowującego –
rodzic pracuje)
Dziecko ma rodzeństwo w przedszkolu

Pozostałe informacje konieczne w procesie rekrutacji:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Informacje o uczestniku projektu
Odmawiam
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
podania informacji
migrant, osoba obcego pochodzenia
Odmawiam
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
podania informacji
mieszkań
Odmawiam
Osoba z niepełnosprawnościami
podania informacji
Odmawiam
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
podania informacji
wymienione powyżej)

V.

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie
dziecka w przedszkolu
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VI.

Oświadczenia

A. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, ze podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………….

(podpis matki) (podpis ojca)lub (podpisy opiekunów prawnych)

B. Deklaracja udziału w projekcie
1.
2.
3.
4.
5.

Dobrowolnie deklaruję udział mojego dziecka ………………………………………………….. w projekcie pn.: Raz dwa trzy - do
przedszkola idziesz Ty!
Oświadczam, iż moje dziecko spełnia kryteria udziału w projekcie określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. Raz dwa trzy - do przedszkola idziesz Ty!.
Zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie.
Zostałam/em poinformowana/y, iż moje dziecko będzie uczestniczyło w projekcie współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.
Uprzedzeni o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczamy, że podane powyżej dane
są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………….
(podpis matki) (podpis ojca)lub (podpisy opiekunów prawnych)

