Dyrektor
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie
ul. Edwarda Turowskiego 1
10-685 Olsztyn
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Do Przedszkola Specjalnego nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem
Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem w Olszynie
2018/2019
Działając jako przedstawiciel prawny kandydata wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola
Specjalnego nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym,
Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem w Olszynie.

Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) (Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)
1.
2.

Imię/Imiona i nazwisko
kandydata
Data i miejsce urodzenia
kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i nazwiska
rodziców kandydata

PESEL ....................................... INNY ..................................................................
Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość

5.

Adres zamieszkania
kandydata

Ulica
Numer domu
/numer mieszkania
Kod pocztowy

Adres zameldowania
kandydata

Miejscowość

jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania

Ulica

6.

Adres zamieszkania rodziców
kandydata
7.

jeżeli jest Inny niż adres
zamieszkania kandydata

Numer domu
/numer mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
/numer mieszkania
Telefon do kontaktu

8

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
kandydata

Matki

o ile je posiadają

Ojca

Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
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Do wniosku dołączam ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
z dnia ................................................. numer ..............................................................................
Inne ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIA:
1.

Uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii:

TAK/NIE
niepotrzebne skreślić

2.

Oświadczam, że dziecko będzie przebywało w przedszkolu ...................................................
należy wpisać liczbę godzin

3.

Oświadczam, iż dziecko będzie korzystało w przedszkolu ..................................... z posiłków
wpisać ilość posiłków

4.

Oświadczam, że są mi znane oraz akceptuję następujące informacje:
-

Stawka żywieniowa dzienna wynosi- 6,50 zł (śniadanie, II śniadanie, obiad,
podwieczorek). Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany stawki dziennego
wyżywienia.

-

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godz. 600-1630.

Oświadczenia wnioskodawcy
1.

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. z dnia 28.06.2016).

Pouczenie:
1.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z
2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

2.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
jest Dyrektor przedszkola.

........................
data

.....................................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata
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