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Projekt „Jestem, więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim nr POKL.09.01.01-14-006/12-00
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Jestem, więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim

realizowanego od 01.08.2013 do 30.06.2014
nabór na rok 2013/ 2014

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do 14 sierpnia 2013 roku do godziny 13.00
w Biurze Projektu tj. w pokoju nr 6,

w budynku Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Stoku Lackim,
 ul. Siedlecka 135, 08-110 Siedlce

tel. (025)6330855, fax. (025)6316038
adres e – mail: stok@gminasiedlce.pl

www.stok.gminasiedlce.pl

 Data złożenia formularza: Godzina złożenia formularza:

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI

I. Dane osobowe dziecka
Dane dziecka

Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Płeć                   K                                                                        M

Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Telefon domowy
Województwo

mailto:stok:@gminasiedlce.pl
http://www.stok.gminasiedlce.pl/
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II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny

Imię
Nazwisko
PESEL
Telefon kontaktowy
e-mail
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych( Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych zawartych w karcie dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji,
monitorowania i ewaluacji w projekcie „Jestem, więc tworzę”- kreatywne przedszkole w Stoku Lackim.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

III. Dodatkowe ważne informacje:
1. o dziecku
np. choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie itp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. o rodzinie
 1) liczba dzieci w rodzinie:

· 1 dziecko
· 2 dzieci
· 3 dzieci i więcej

2) inne ważne informacje:

3) czy rodzina stanowi rodzinę zastępczą

4) czy ktoś w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności

Jeśli TAK, to kto…………………………………………………………………………………………………..…………………………

                                               TAK NIE

                                               TAK NIE

                                               TAK NIE



P

Projekt „Jestem, więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim nr POKL.09.01.01-14-006/12-00
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

5) osoby pracujące w rodzinie (rodzaj pracy- stała, dorywcza, zasiłek)

IV. Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka
W przypadku przyjęcia dziecka do projektu zobowiązuje się do:

1. przestrzegania postanowień określonych w regulaminie projektu;

2. podawanie do wiadomości Biura Projektu jakichkolwiek zmian w podanych powyżej
informacjach;

3. przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć przedszkolnych osobiście lub przez osobę dorosłą
upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

……………………… ……………… …… ……………………………………………………………………….
(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

V. Oświadczenie o odbiorze dziecka z placówki
Upoważniam do przyprowadzania oraz odbierania z punktu przedszkolnego mojego dziecka
następujące osoby:

l.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego
1
2
3
4

……………………… ……………… …… ……………………………………………………………………….
(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Składając niniejszy formularz wraz z załącznikami, oświadczam iż dane zawarte
w niniejszym formularzu są prawdziwe. Oświadczam, że zostałem(am) uprzedzony(a)

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

…………………… …………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 MATKA
……………………………………………………..

OJCIEC
……………………………………………………………
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VI. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………………………………………………….………...

1. zakwalifikowała w/w dziecko do udziału w Projekcie „Jestem, więc tworzę” – kreatywne przedszkole
w Stoku Lackim realizowanego od dnia 1 sierpnia 2013 do 30 czerwca 2014 roku

2. zakwalifikowała w/w dziecko do udziału w Projekcie „Jestem, więc tworzę” – kreatywne przedszkole
w Stoku Lackim na listę rezerwową

3. nie zakwalifikowała dziecka z powodu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

……………………… ……………… …… ……………………………………………………………………….
(miejscowość, data)                                                                                   podpis Dyrektora Zespołu Oświatowego
                                                                                                                       im. Jana Pawła II w Stoku Lackim

……………………………………………………………………….
                                                                                                                      podpis Koordynatora  Projektu

                                                                  podpisy członków Komisji:


