Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ………………………………………………… na rok szkolny 2018/2019
I. DANE PROJEKTU
Tytuł projektu

Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty

Oś priorytetowa

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

Nr projektu

RPMP.10.01.02-12-0089/17

II. DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię (imiona)
DANE DZIECKA

PESEL
Wiek

Płeć

Ulica/miejscowość

Nr domu

Kobieta

Mężczyzna

ADRES ZAMIESZKANIA/
Obszar

Obszar miejski

Obszar wiejski

Nr lokalu

DANE KONTAKTOWE
Poczta

Kod pocztowy

Powiat

Województwo

III. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZGŁASZAJĄCYCH DZIECKO DO PROJEKTU
Nazwisko
DANE
OPIEKUNA/MATKI/

Imię (imiona)
Nr domu
Ulica/miejscowość
Nr lokalu

ADRES ZAMIESZKANIA/
Poczta
DANE KONTAKTOWE

Kod pocztowy

Telefon stacjonarny

Nie posiadam

Telefon komórkowy

Nie posiadam

Adres e-mail

Nie posiadam

Nazwisko
DANE
OPIEKUNA/OJCA/

Imię (imiona)
Ulica/miejscowość

Nr domu

1

ADRES ZAMIESZKANIA/
DANE KONTAKTOWE

Nr lokalu
Poczta

Kod pocztowy

Telefon stacjonarny

Nie posiadam

Telefon komórkowy

Nie posiadam

Adres e-mail

Nie posiadam

IV. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT DZIECKA
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

 TAK

 NIE  ODMOWA PODANIA
INFORMACJI
 TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 TAK

Osoba z niepełnosprawnościami

 NIE

 NIE  ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

 TAK

 NIE

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

 TAK

 NIE

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających
na utrzymaniu

 TAK

 NIE

 TAK

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione)

 NIE  ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

Dodatkowe informacje o dziecku:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V.
KRYTERIA FORMALNE:
Dziecko w wieku przedszkolnym zamieszkujące na
obszarze Gminy Korzenna

TAK

NIE

VI.
Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Jeżeli wnioskodawca życzy sobie, żeby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium,
w kolumnie czwartej wybranego kryterium należy wpisać TAK i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie
tego kryterium.
L.p.

1
1.
2.

3.

4.

Kryteria

2
Wielodzietność
rodziny kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawność
obojga
rodziców
kandydata

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów

3
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zgłoszenie
kryterium do
oceny- należy
wpisać TAK/NIE
4

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
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 i 1948).
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5.
6.

7.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata
Samotne
wychowywanie
kandydata
w rodzinie
Objęcie
kandydata
pieczą zastępczą

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o
samotnym
wychowywaniu
dziecka
oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860).

Do wniosku załączam dokumenty dotyczące spełniania kryteriów z punktów: ....................................
VII.
Informacja o spełnianiu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określonych
Uchwałą Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30.01.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopl. z 2017 r. poz. 955)
Jeżeli wnioskodawca życzy sobie, żeby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium,
w kolumnie czwartej wybranego kryterium należy wpisać TAK i dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnienie
tego kryterium.
Lp.
Kryteria drugiego etapu
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia Zgłoszenie
postępowania rekrutacyjnego
kryteriów
kryterium
do
ocenynależy
wpisać TAK/NIE
1
2
3
4
1.
Dziecko ma obowiązek odbycia Oświadczenie
rodzica/rodziców
rocznego
przygotowania (prawnego
opiekuna/prawnych
przedszkolnego
opiekunów).
2.
Oboje rodzice/prawni opiekunowie Oświadczenie rodzica/rodziców(prawnego
dziecka
pracują
zawodowo, opiekuna/ prawnych opiekunów)
prowadzą działalność gospodarcza o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności
lub gospodarstwo rolne lub pobierają gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub
naukę w systemie dziennym.
pobieraniu nauki w systemie dziennym.
Kryterium stosuje się również
w stosunku do rodzica/prawnego
opiekuna samotnie wychowującego
dziecko
3.
Rodzeństwo dziecka pobiera naukę
Oświadczenie rodzica/rodziców(prawnego
w
przedszkolu,
oddziale opiekuna/ prawnych opiekunów).
przedszkolnym lub w szkole w której
funkcjonuje oddział przedszkolny
4.
Przedszkole/oddział
przedszkolny Oświadczenie rodzica/rodziców(prawnego
znajduje się najbliżej miejsca opiekuna/ prawnych opiekunów).
zamieszkania dziecka
5.
Jeden rodzic/ prawny opiekun Oświadczenie
rodzica/
prawnego
dziecka pracuje zawodowo, prowadzi opiekuna/ o zatrudnieniu, prowadzeniu
działalność
gospodarczą
lub działalności gospodarczej, gospodarstwa
gospodarstwo rolne lub pobiera rolnego lub pobieraniu nauki w systemie
naukę w systemie dziennym
dziennym.
6.
Kandydat, który w poprzednim roku Oświadczenie rodzica/rodziców(prawnego
szkolnym brał udział w postępowaniu opiekuna/ prawnych opiekunów).
rekrutacyjnym i nie został przyjęty
do
przedszkola
lub
oddziału
przedszkolnego
VIII.
Do
wniosku
załączam
w punkcie: ………………….……

……………….………………………..
/miejscowość i data/

oświadczenia

potwierdzające

spełnianie

kryteriów

wymienionych

…………….………………….……………………..……………..….
/podpis prawnych opiekunów dziecka/
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IX. WYBÓR FORMY WSPARCIA:
Uczęszczanie do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej,
Uczęszczanie do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mogilnie,
Uczęszczanie do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Siedlcach.
X. OŚWIADCZENIA
1.

Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem ....................................................................................................................
/wpisać imię i nazwisko Dziecka/

i wyrażam zgodę na jego/jej udział w projekcie Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty, gdzie Beneficjentem jest Gmina
Korzenna, 33-322 Korzenna 325, a Realizatorem Projektu jest jednostka organizacyjna Beneficjenta Realizująca Projekt tj.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej, 33-322 Korzenna 324; Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w
Mogilnie, 33-326 Mogilno 14; Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach, Siedlce 162, 33322 Korzenna; Urząd Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR.
2.
3.

4.
5.

6.

Oświadczam, że zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. W
przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, zobowiązuję się poinformować Realizatora o przyczynach nieobecności.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w ramach projektu Raz, dwa, trzy do
przedszkola chodź i Ty.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam kryteria kwalifikacyjne
do projektu Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku naszego dziecka do celów związanych z promocja Projektu, w publikacjach
papierowych (m.in. gazetach lokalnych i regionalnych) i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z realizacją
Projektu.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o
prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu danych osobowych w/w Dziecka, wraz z prawem do
żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.

……………….………………………..
/miejscowość i data/

……………….………………………..
/miejscowość i data/

…………….………………….……………………..……………..….
/podpis prawnych opiekunów dziecka/

…………….………………….……………………..……………..….
/podpis prawnych opiekunów dziecka/

4

