
ZARZ^DZENIE NR 15/2017

WOJTA GMINY OSTROWEK

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

i post^powania uzupetniajacego, w tym skladania dokumentow na rok szkolny

2017/2018 do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych

prowadzonych przez Gmim; Ostrowek

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy

wprowadzajqce ustawe — Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). w zwiqzku z uchwal^

Nr XII1/88/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia

kryteriow rekrutacji, liczby punktow za poszczegolne kryteria oraz dokumentow niezbednych

do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do

publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych prowad/onych przez Gmine Ostrowek,

zarzadzam co nastepuje:

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania

uzupelniajqcego, w tym skladania dokumentow, na rok szkolny 2017/2018, stanowitjce

zalacznikna 1 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Ustalam term in skladania przez rodzicow i opickunow prawnych pisemnych

deklaracji w z.akresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddzialach

przedszkolnych, w roku szkolnym 2017/2018 - tj. od dnia 1 marca 2017 do dnia 10 marca

2017 r.

§ 3. Ustala si^ dokumenty w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018,

w tym niczbednc do potwierdzenia spelnienia kryteriow, o ktorych mowa w § 4 i § 5,

stanowiuce zal^cznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 4. Kryteria oraz liczb? punktow mozliwa_ do uzyskania za poszczegolne kryteria

w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego okresla zalacznik nr 3 do niniejszego

zar/adzenia.

§ 5. Kryteria oraz Iiczb9 punktow mozliwa do uzyskania za poszczegolne kryteria

w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego okresla zalacznik nr 4 do niniejszego

zarzadzenia.

§ 6. Ninicjsze zarzqdzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci.

§ 7. Wykonanie zarzadzenia powicrzam Dyrektorom Placowek Oswiutowych.

§ 8. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

W^J^p-

Turet



ZalacznikNr 1 do ZarzadzeniaNr 15/2017

Wqjta Gminy Ostrowek

z dnia 1 marca 2017 r.

Tcrminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania

uzupelniaj^cego, w tym tcrminy skladania dokumentow na rok szkolny 2017/2018

do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych

prowadzonych przez Ginine^ Ostrowek

Harmonogram

Rodzaj czynnosci Terminy
w post^powaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postepowaniu
uzupclniajacym

ZJozenie wniosku o przyjecie do przedszkola
i oddzialow przedszkolnych wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi spelnianie przez kandydata
warunkow oraz kryteriow branych pod uwage w
postepowaniu

13.03.2017-
31.03.2017

08.05.2017-
19.05.2017

Weryfikacja przez komisje^ rekrutacyjna
wnioskow o przyjecie do przedszkola i oddzialow
przedszkolnych i dokumentow potwierdzaj^cych
spelnianie przez kandydata warunkow lub
kryteriow branych pod uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczqccgo komisji rckrutacyjnej
czynnosci ustawowych

03.04.2017-
14.04.2017

22.05.2017
26.05.2017

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj^
rekrutacyjna listy kandydatow zakwaiifikowanych
i kandydatow niezakwal 1 fikowanych

19.04.2017

(zakwaliflkowanle dziecka
przedszkola/oddziahj przcdszkolnego
rownoznaczne z jego przyjeciem).

n e
do

jest

29.05.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
przyJ9cia w postaci pisemnego oswiadczenia

woli
20.04.2017-
25.04.2017

30.05.2017
02.06.2017

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje
rekrutacyjna listy kandydatow przyjetych
i kandydatow nieprzyjetych 26.04.2017 05.06.2017

Turek



Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 15/2017

Wojta Gniiny Ostrowek

z dnia 1 marca 2017 r.

Dokumenty w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w tym niezbedne

do potwierdzenia spelnienia kryteriow w pienvszym etapie rekrutacji oraz w drugim

etapie rekrutacji (uzupelniajacym)

1. Wniosek o przyjecie dziecka do gminnego przedszkola w Ostrowku i oddziatow

przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 z zatacznikami:

1) Oswiadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania -- zatqcznik nr 1 do

wniosku,

2) Oswiadczenie wnioskodawcy o wielodzietnosci rodziny kandydata — zat^cznik nr

2 do wniosku,

3) Oswiadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz

niewychowywaniu zadncgo dziecka wspolnie z jcgo rodzicem - zai^cznik nr 3 do

wniosku.

4) Oswiadczenie wnioskodawcy o dochodach w rod/inie -- zalqeznik nr 4 do

wniosku,

5) Oswiadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu, prowadzeniu dziatalnosci

gospodarczej, rolniczej lub nance — zalacznik nr 5 do wniosku,

2. Dokumenty potwierdzaj^ce spclnianie kryteriow ustawowych:

1) Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia spccjalncgo wydane ze wzglcdu nu

niepelnosprawnosc (o ile takie wystawiono),

2) Orzeczenie o niepehiosprawnosci lub o stopniu nicpehiosprawnosci lub orzeczenie

rownowazne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych,

3) Prawomocny wyrok s^du rodzinnego orzekaj^cy rozwod lub separacje lub akt

zgonu,

4) Dokument poswiadczajqcy objecie dziecka pieczq zastepczq zgodnie z ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic picczy zastepczcj.

3. Oeklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w gminnym przedszkolu

w Ostrowku i oddziatow przedszkolnych w roku szkolnym dotyczaca rodzicow



i opiekunow prawnych, ktorych dziecko/dzieci uczcszczaja w biez^cym roku

szkolnym do publicznego przedszkola lub oddzialu przedszkolnego.

4. Potwierdzenic przez rodzicow lub opiekunow prawnych woli zapisu dziecka do

przedszkola lub oddzialu przedszkolnego.

W O j_

f

Turek



3 do Zarzqdzenia Nr 15/2017

Wojla Gminy Ostrowek

z dnia 1 marca 2017 r.

Kryteria ustawowe

Na podstawie art. 20c uslawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U. z 2016

r. poz. 1943 r. z pozn. zm.) - na pierws/.ym etapie postepowania rekrutacyjnego sa brune pod

uwage tacznie nastepujqce kryteria ustawowe;

1) wielodzietnosc rod/iny kandydata;

2) niepelnosprawnosc kandydata;

3) niepehiosprawnosc jednego z rodzicow kandydata;

4) niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata;

5) niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objecie kandydata piccz^ zastepcza.

W/w kryteria majq jednakow^ wartosc.

Ustalona wartosc: kazde kryterium - 20 pkt.

tngr



Zatifcznik Nr 4 do Zarzqdzenia Nr 1 5/20 1 7

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 1 marca 2017 r.

Kryteria

okreslonc przez organ prowadzacy i odpowiadajijcc im liczby punktow stosowane

w drugim etapie post^powania rekrutacyjnego (uzupelniaj^cego)

Zgodnie z uchwata Nr XTTI/88/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 20T6 r.

w sprawie ustalenia krytenow rekrutacji, liczby punktow za poszczegolne kryteria oraz

dokumentow niczbednych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postepowania

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziaiow przedszkolnych prowadzonych przez

Ostrowek, w/w kryteria przedstawia ponizsza tabela.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Kryterium

Rodzenstwo kandydata uczeszcza juz
do danego przedszkola Tub szkoly
podstawowej (w przypadku ubiegania
sie o przyjecie do oddzialu
przedszkolnego w szkole)

Oboje rodzicow { prawn i
opiekunowie) kandydata lub rodzic
samotnie wychowujacy dziecko
pracuja, prowadzc} dzialalnosc
gospodarcza lub dziaTalnosc rolnicz£j
podlegajacq ubezpieczeniu KRUS
Kandydat zamieszkuje na terenie
gminy
W rodzinie kandydata wystepuje
wielodzietnosc: troje dzieci - 1 pkt,
czworo dzieci - - 2 pkt, piecioro i
wiecej - 3 pkt
Kryterium dochodowe, w stosunku
procentowym do kwoty, o ktorej
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
Hstopada 2003 r. o s'wiadczeniach
rodzinnych:
50% 1 mniej

powyzcj 50% i mniej niz 100%

1 00% i powyzcj

Liczba punktow

5

10

3

1-3

9

6

3

Dokumenty

Dane potwierdza
dyrektor na podstawie
dokumentacji bedacej
w posiadaniu
przedszkola lub szkoTy
podstawowej
Oswiadczenie rodzica

Oswiadczenie rodzica

Oswiadczenie rodzica

Oswiadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

w 6 jw OJJJ^

^^-. Ryszard Turek



Data wplywu deklaraeji,

WNIOSEK O PRZYJ^CIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA
LUB ODDZIAMJ PRZEDSZKOLNEGO w

na rok szkolny 2017/2018 na godzin dzicnnie; w godz. od: do: —

1. DANEODZIECKUIRODZ1NIE

I m i v (imiona)
i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Nr PESEL dziecka,
(w przypadku braku PBSEL seria i nr
paszportu, innego dokumentu
potwierdzajqcego tozsamosc)

Adres miejsca zamieszkania
dziecka

Imiona i nazwiska rodzicow
dziecka

Adres miejsca zamieszkania
rodzicow dziecka (miejscowosc,
ulica, gmina)
Adres poczty elektronicznej
rodzicow dziecka

Nr telefonu rodzicow dziecka

Inny dokument:

matka ojciec

2. POTWIERDZEN1E SPELNIENIA KRYTERIUM

Znakicm ,,x" nalezy zaznaczyc spclnienie kryterium w poszczegolnych etapach post^powania

rekrutacyjnego w kolumnie I I .

A: Pierwszy etap
rekrutacji kryteria
ustawowe

I

l.Wielodzietnosc
rod/.iny kandydata
(rodzina \\ycho\vujaca troje
i wi$cej dzieci)

2.Niepelnosprawnosc
kandydata

Spelnienic
kryterium
znak ,,x"

IT

Zalqczniki skladane z wnioskiem,
potwierdzajijce spelnicnie kryterium

111

Oswiadczenie wnioskodawcy
o wielodzietnosci rodziny kandydata

(zalqcznik nr 2)
Orzeczenie o potrzehie ksztalcenia
socjalnego wydane ze wzgl^du na

Uwagi

IV



3.Niepelnosprawnosc
jedncgo z rodzicow
kandydata
4.Nicpelnosprawnosc
obojga rodzicow
kandydata
5-Niepelnosprawnosc
rodzeristwa kandydata

niepetnosprawnosc
(o He takie wystawiono)
Orzeczenie o niepelnoprawnosci lub
stopniu niepelnosprawnosci lub
orzeczenie rownowaznc w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rchabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2046 z pozn. zm.)

6.Saniotne wychowanie
kandydata w rodzinie
(wychowanie dziecka pr/.c/
paring, kawalera, wdow^,
wdowca, osobe pozostajqc^ w
separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem
sadu, osob? rozwiedziona.
chyba, ze osoba taka
wychowuje wspolnie co
najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem)

Prawomocny wyrok s^du rodzinnego
orzekajqcy rozwod lub scparacj^ lub akt
zgonu oraz
Oswiadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka
oraz
Oswiadczenie o niewychowywaniu
zadncgo dziecka wspolnie z jego
rod/icem

(zalacznik nr 3)

V.Obj^cie kandydata

pfeczq

Dokumcnt poswiadczajijcy obj^cie
dziecka piecz^ zastepcz*; zgodnie z ustawq z
dnia 9 czerwca 201] r. o wspicraniu rod/iny i
systemic pieczy zastepczej

B: Drugi etap rekrutacji — kryteria ustalone przez organ prowadzjjcy

l.Pozostawanie obojga
rodzicow,
a w przypadku
samotnego
wychowywania dziecka
pozostawanie jednego
rodzica w zatrudnieniu
lub prowadzenie
dzialalnosci
gospodarczej lub
prowadzenie
dzialalnosci rolniczej
podlegajqcej
ubezpieczeniu KRUS

Oswiadczenie rodzicow kandydata o
zatrudnieniu lub prowadzeniu dziatalnosci
gospodarczej lub prowadzeniu dziatalnosci
rolniczej lub pobieraniu nauki

(zalacznik nr 5)

Z.Ubieganie sitf
o przyJQcie do
przedszkola kandydata,
ktorego rodzenstwo
ucz^szcza juz do
danego przedszkola

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji bed^cej w posiadaniu
przedszkola

3.Zamieszkiwanie
kundydata na terenie
gminy

Oswiadczenie wnioskodawcy o miejscu
zamieszkania

(zalacznik nr 1)



4.Wystepowanie
w rodzinie kandydata
wielodzietnosci

Oswiadczenie wnioskodawcy
o wielodzietnosci rodziny kandydata

(zahjcznik nr 2)

(Wzory oswiadczeh stanowiq zafacznik do Wniosku o przyj?cie dziecka do przedszkola na rok szkolny
2017/2018)

- Zalaczniki skladane s;j vv oryginale, notarialnic poswiadczoncj kopii albu w postaci urz«jdowo

poswiadczoncgo, zgodnic 7 art. 76a § I Kodeksu post^powania adininistracyjncgo, odpisu lub wyci^gu

z dokumentii; niogt} bye skladane takze w postaci kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez

wnioskodawct;.

- Oswiadczenia si( skladane pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych zeznan.

- Bl^dnc wypelnicnie wniosku (brak oswiadczeii, wymaganych danyeh, podpisow, dat) moze skutkowac

nie rozpatrywaniem Wniosku przez

3. SKLADANE DO WNIOSKU ZAL^CZNIKI - sztuk, prosz? wymienic:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Data 2017r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)



4. WYMAGANE DO WNIOSKU OSWIADCZENIA I ZOBOWIAZAN1A

RODZICOW DZIECKA

D Oswiadczum, ze wszystkie dane przedstawione we wniosku sq prawdziwe.

Jestem swiadoma/y odpowiedzialnosci kamej za zJozenie falszywych oswiadczeri.

Data 2017r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawncj).

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawncgo).

D Zobowiazujs 519 do pointbrmowania Dyrektora Przedszkola o zmianach sytuacji prawnej

dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, ktore slanowiiy podstawe przyjecia dziecka

do przedszkola.

Data 2017r .

Czylelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej).

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawncgo).

D Wyra^am zgode na przetwarzanic danych osobowych zawartvch we wniosku dla celow

zwiazanych z procesem rckrutacji do przcdszkola, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych.

Data 2017 r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej).

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego).



Zalacznik nr 1 do Wniosku o przyjccie dziecka do gminnego przedszkola w Oslrowku na rok szkolny 2017/2018

OSWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Oswiadczam, iz zgodnie ze ztozonym/skJadanym do Urz^du Skarbowego w

rozliczeniem podatku dochodowego za2016 r., moim miejscem zamieszkania jest:

Miejscowosc:

ulica:

gmina:

wojewodztwo:

Jestem swiadoma/my odpowicdzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswladczenia.

Data. . . 2017r .

(*czytelne podpisy wnioskodawcow)

*W przypadku roznych adrcsow zamieszkiwania obojga rodzicow/opiekunow prawnych wymagane jest zlozenie

oswiadczeii przez kazdego z nicli z osobna.



Zalacznik nr 2 do Wniosku o przyj^cie ctxiecka do gminnego przedszkola w Ostrowku na rok szkolny 2017/201 8

OSWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOSCI RODZINY KANDYDATA

Oswiadczarn, ze dziecko ,
(imi? i nazwisko kandydata)

o ktorego przyjecie do przedszkola/oddzialu przedszkolnego wnioskuj^, wychowuje si?

w rodzinie wielodzietnej, w ktorej jest dzieci.

Jestem swiadoma/my odpowiedzialnoscJ karnej za ztozenie falszywego oswladczenia.

Data: . .2017 r.

(czytclne podpisy wnioskodawcow)



Zalijcznik nr 3 do Wniosku o przyjecie dziecka do gminnego przedszkola w Ostrowku na rok szkolny 2017/20 I 8

OSWIADCZENTE
WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANTU DZIECKA

ORAZ NTKWYCHOWYWANTU ZADNEGO DZIECKA WSPOLNIE Z JEGO
RODZICEM*

Oswiadczarn, ze:
a) Jestem osoba samotnie wychowujaca dziecko

( imi? i nazwisko kandydata)
b) nic wychowufc xadnego dziecka wspolnie z jego rodzicem.

Jestem swiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za ztozenie tatszywego oswiadczenia.

Data:., . 20 l7 r .

(czytelny podpis wnioskodawcy)

*Zgodnie z art.20b usta\vy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemic osvviaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,
1985 i 2169 z pozn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez panne, kawalera,
\vdowe. wdowca, osobe pozostajqcq w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osob? rozwiedziona.,
chyba /e osoba taka wychowuje wspolnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Wazne:

Oswiadczcnie o samolnym wychowywaniu dziecka moze bye zweryfikowane w drodzc
wywiadu, o ktorym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
swiadczeniach rodzinnych.



Zalacznik nr 4 do Wniosku o przyj?cie dziecka do gminnego przedszkola w Ostrowku na rok szkolny 2017/2018

OSWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY O DOCHODACH W RODZIN1E

Oswiadczam, ze w roku podatkowym calkowity dochod* netto mojej rodziny

wyniosl: sJownie:

Liczba czkmkow rodziny pozostajqcych we wspolnym gospodarstwie domowym wynosi

osoby/osoh.

Oswiadczam, ze miesieczny dochod netto na osobe w rodzinie wyniosl

...slownie:.,

Jestem swiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za ziozenie tatszywego oswiadczenia.

Data: 2017r .

\y podpis wnioskodawcy)

*Przychod pomniejszony o koszty uz>-skania przychodu, bez pomniejszania o skladki na ubezpieczenia
spolcczne i zdrovvotne oraz bcz pomniejszania o nalezny podatek dochodowy.



Zalqcznik nr 5 do Wniosku o pr/yj^cie dzieck;i do gminnego przedszkola w Ostmwku na rok szkolny 2017/2018

OSWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY O ZATRUDNTENTU, PROWADZENIU DZIALALNOSCI

GOSPODARCZE.I, ROLNTCZE.I LUB NAUCE*
oswiadczenie sklada obojc rodzicow/opiekunow prawnych

Oswiadczam, ze jestem osobq (prosz? wxltiwic znak x w odpowiedniej kratce):

\ pracujqca, b^daca w stosunku zatrudnienia TAK D NIF D

2. prowadzacq dzialalnosc gospodarcz^ TAK N i l .

3. provvadzaca dzialalnosc rolnicz^ TAK D NIB D

4. uczqcij sie (dotyczy osob samolnych) TAK D N1H D
5. ucza^ca^ si^: w systemic dziennym/wieczornym

(dotyczy pemych rodzin) TAK D NIF D

Jestem swiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Data: .. . 2 0 l 7 r .

(czytelny podpis wnioskodawcy)

*W przypadku krytcrium ,,obojga rodzicow pracuj^cych lub uczqcych sit; w systemic dziennym'
wymagane jest zlozenie oswiadczenie prze?- kazdego z nich osobno.



.. dnia

POTWIERDZENIE WOL1
zapisu dziecka do przedszkola lub oddziatu przedszkolnego

Potwierdzam wole zapisu dziecka:

(imie i nazwisko dziecka
nr PESEL dziecka)

do Przedszkola lub Oddzialu Przedszkolnego w , do ktorego
zostato zakwalifikowane do przyjecia.

(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opickuna prawncgo)



Data wplywu deklaracji

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W GMTNNYM PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

w
w roku szkolnym 2017/2018

1. DANE O DZIECKU I RODZINIE

l i n k (imiona)
i nazwisko dziecka

Data urodzenia Uziecka

NrPESEL dziecka,
(w przypadku braku PRSEL seria
i nr paszportu, innego dokumentu
polwierdzajacego tuzsamosc)

Adres miejsca zamieszkania
dziecka

Imiona i nazwiska rodzicow
dziecka

Adres miejsca zamieszkania
rodzicow dziecka
(miejscowosc, ulica, gmina)
Adres poczty elektronicznej
rodzicow dziccku

Nr telefonu rodzicow dziecka

Inny dokument:

matka ojciec

2. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU/ ODDZIALE
PRZEDSZKOLNYM

Deklaruje, ze od 1 wrzesnia 2017 r. moje dziecko lub dziecko. nad ktorym sprawuj^
opieki; prawna h^dzie kontynuowato pobyt w Gminnym Przedszkolu/ Odd/.iale
Przedszkolnym w

Data... .. 2017 r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej).

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego).



3. OSWIADCZENIA I ZOBOWIA^ANIA RODZICOW DZIECKA
(jako obowiqzkowe do wypetnienia i podplsu)

D Oswiadczam, ze wszystkie dane przedstawione w deklaracji 53 prawdziwe. Jestem
swiadoma/y odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych oswiadczeri.

Data 2017r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej).

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego).

D Zobowi^zujs sie do poinformowania Dyrektora Przedszkola o zmianach sytuacji
prawnej dziecka oraz zmianach teleadresowych.

Data 2017 r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej).

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego).

D Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla
celow zwiazanych z pobytem dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
zgodnie z ustawa_ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Data 2017 r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej).

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego).

ZOBOWI^ZANIE RODZICOW/ PRAWNYCH OPIEKUNOW/ DZIECKA

Zobowicrzuje si$ do rcgularnego i terminowcgo uiszczania naleznosci za pobyt dziecka
w pr/cedszkolu lub oddziale przedszkolnym na zasadach obowiijzujqcych w zakrcsie optat za
swiadczenia przedszkola publicznego pod rygorem odpowiedzialnosci karno - skarbowej.

Data 2017 r.

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)


