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Załącznik nr 1 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

w ramach projektu : „Ręka w rękę” nr RPMP.10.01.02-12-0246/19 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie 

przedszkolne – SPR,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 
 

I. Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (należy zakreślić właściwą odpowiedź kółkiem): 

Dane dotyczące kandydata/tki (dziecka) 

Imię, Nazwisko kandydata/tki  

Kandydat/tka jest mieszkańcem Województwa Małopolskiego  TAK               NIE  

Miejsce zamieszkania i kod pocztowy kandydata/tki  

Wiek kandydata/tki  

Nr PESEL kandydata/tki            

Kandydat/tka jest uczestnikiem/czką innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPOWM2014-2020, w którym 

przewidziane formy wsparcia dla uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika 

projektu.                                                                                         TAK               NIE 

Niepełnosprawność kandydata/tki (w przypadku odpowiedzi TAK 

należy udokumentować - orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności) 

Kandydat/tka z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju  

TAK               NIE  

 

 

TAK              NIE 

Rodzina kandydata/tki objęta pomocą społeczną (Zaświadczenie z 

PCPR/MOPS/GOPS) 

TAK              NIE 

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) *  

Rodzeństwo (liczba dzieci w rodzinie kandydata/tki)   

TAK              NIE 

Dane dotyczące rodziców/rodziny kandydata/tki 

 matka  ojciec 

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko (rodzina 

niepełna)** 

TAK            NIE TAK            NIE 

Rodzic/opiekun prawny/rodzeństwo kandydata/tki z orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

TAK            NIE TAK            NIE 

Rodzic/opiekun prawny pracujący (Zaświadczenie z zakładu 

pracy/CEIDG) 

TAK            NIE TAK            NIE 

Rodzic/opiekun prawny pracujący na terenie Miasta Tarnowa 

(Zaświadczenie z zakładu pracy/CEIDG) 

TAK            NIE TAK            NIE 

Miejsce i adres zakładu pracy rodzica   

Adres mailowy lub telefon kontaktowy   

Deklarowany czas pobytu kandydata/tki w przedszkolu od godz. ….…… do godz. ………. 

** samotne wychowywanie (rodzina niepełna) - rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa 

odpowiedzialność za gospodarstwo domowe; oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną niewychowującą żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Data złożenia formularza Godzina złożenia formularza Podpis osoby przyjmującej 
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II. Kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: 

Deklaracja o wysokości dochodu netto za okres listopad 2019-styczeń 2020 

Ja niżej podpisany/na …............................................................................ oświadczam, że moja rodzina liczy  …........ członków.  

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień pokrewieństwa, 
data urodzenia 

Miejsce pracy/ nauki 
Wysokość uzyskanego 
dochodu za okres XI 

2019-I 2020 

     

     

     

     

     

Łączny dochód całej rodziny za okres listopad 2019-styczeń 2020 wynosi:  

Średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi .......................... zł,  

to jest miesięcznie  ............................. zł. 

…..…………………………                 …………………………………………….………………………………………………………… 

miejscowość, data        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata/tki 

 
Oświadczenie o chęci uczestnictwa w projekcie. 

1. Oświadczam, iż w chwili zakwalifikowania się do udziału w projekcie deklaruję udział w oferowanych formach wsparcia. 
2. Zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach wychowania przedszkolnego w ramach projektu 

realizowanego przez Firmę Usługową Mariusz Tyński i zobowiązuję się do regularnego udziału w w/w formach wsparcia. 
3. Oświadczam, iż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie złożę wypełniony Załącznik 2 Deklarację uczestnictwa oraz 

podpiszę Umowę na świadczenie usług  przedszkolnych, stanowiącą Załącznik nr 3. 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności 
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. (art. 223 Kodeksu Karnego). 

    …..…………………………                 …………………………………………….………………………………………………………… 
miejscowość, data        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata/tki 

 

 
Oświadczam, iż w związku z zakwalifikowaniem się do Przedszkola zgłaszam potrzebę: 
 

Specjalne potrzeby 
wynikające z 

niepełnosprawności proszę 

podać właściwe 

Architektura dostosowana dla osób poruszających 
się na wózku inwalidzkim/ oznaczona alfabetem 
Braill’a i komunikaty głosowe 

 

Zapewnienie dostępności materiałów szkoleniowych  

Zapewnienie tłumacza języka migowego  

Zapewnienie narzędzi technologicznych 
umożliwiających odpowiedni dostęp i odbiór 
informacji np. pętla indukcyjna 

 

Pomoc asystenta  

Inne, jakie?  

 
 
 
…..…………………………                 …………………………………………….………………………………………………………… 

miejscowość, data        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata/tki 

 
Oświadczenia kandydata/ki ubiegającego/ej się o udział w projekcie „Ręka w rękę” nr RPMP.10.01.02-12-0246/19 
dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 
1. Imię i nazwisko ………………..…………………………..……...…………………………… 
                                                            (proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 
2. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:  

− administratora danych – Firma usługowa Mariusz Tyński z siedzibą w Tarnowcu ul. Południowa 19A, 33-112 Tarnowiec 
moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach stanowiących zgłoszenie do udziału w 
projekcie „Ręka w rękę” w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola.  

  
 
…..…………………………                 …………………………………………….………………………………………………………… 

miejscowość, data        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata/tki 


