Za cznik nr 1

PROTOKÓ ZE ZG OSZENIA DZIECKA DO
OBKA …………………………………
NA ROK 2015/2016 Wroc aw ul.: ………….….………..................................., cze I
Adnotacje
urz dowe

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
IMIONA

NAZWISKO

NR PESEL

DATA URODZENIA
(dzie -miesi c-rok)

-

-

2. ADRES STA EGO ZAMIESZKANIA DZIECKA
ULICA

NR DOMU

KOD POCZT.

-

NR LOKALU

MIEJSCOWO

3. DANE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

IMI

IMI

NAZWISKO

NAZWISKO

4.Adres sta ego zamieszkania
ULICA
NR DOMU
KOD POCZT.

4.Adres sta ego zamieszkania
ULICA

NR LOKALU

-

NR DOMU
KOD POCZT.

MIEJSCOWO

MIEJSCOWO

TEL- DOMOWY

TEL- DOMOWY

TEL. KOM.

TEL. KOM.

E-MAIL

E-MAIL

NR LOKALU

-

5. Miejsce zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych (pe na nazwa i adres):
Matka/Opiekun prawny

Ojciec/Opiekun prawny

6. Miejsce pobierania nauki (pe na nazwa i adres):
Matka/Opiekun prawny

Ojciec/Opiekun prawny

7. DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA

Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skre leniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci
ucz szczaj cych do obka.
Pouczenie: zgodnie z art. Art. 233. § 1. Kto, sk adaj c zeznanie maj ce s
za dowód w post powaniu s dowym lub w
innym post powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd lub zataja prawd , podlega karze
pozbawienia wolno ci do lat 3.

Wyra am zgod na przetwarzanie udost pnionych danych osobowych do celów rekrutacji do
oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawid owej opieki.

Data z

obka

enia wniosku (dzie -miesi c-rok)

Wype nia obkowa Komisja
Rekrutacyjna

PODPIS MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

PODPIS OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

czna ilo

punktów:

UWAGI:

Uwaga:
1. Dane zawarte w niniejszej karcie s
do przeprowadzenia rekrutacji do obków publicznych i
niepublicznych m. Wroc awia na rok 2015/2016.
2. Dzieci aktualnie korzystaj ce z us ug obka (urodzone od 1 stycznia 2013 r.) nie bior udzia u w
rekrutacji. Dzieci te kontynuuj pobyt w obku w roku 2015/2016 na podstawie „Formularza
kontynuacji”.
3. Wnioski z one do obków w okresie od zako czenia ostatniej rekrutacji musz by z one ponownie
w celu potwierdzenia ich aktualno ci.
4. Przypominamy, e „Protokó ze zg oszenia dziecka do obka na rok 2015/2016” sk ada si tylko w
jednym
obku. Z enie „Protoko u...” w wi cej ni w jednym
obku publicznym lub
obku
niepublicznym posiadaj cym miejsca dofinansowywane z bud etu m. Wroc awia b dzie skutkowa o
wykluczeniem z rekrutacji.
5. Kolejno zg osze nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

PROTOKÓ ZE ZG OSZENIA DZIECKA DO
OBKA …………………………………
NA ROK 2015/2016 Wroc aw ul.: .….………………….................................., cze II
Adnotacje
urz dowe

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
IMIONA

NAZWISKO

NR PESEL

DATA URODZENIA
(dzie -miesi c-rok)

-

-

Kryteria dodatkowe w przypadku liczby kandydatów spe niaj cych kryteria dost pu przekraczaj cej liczb miejsc w
danym obku
1. Wielodzietno

rodziny dziecka

TAK

2. Niepe nosprawno

dziecka

TAK

3. Niepe nosprawno

jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka

TAK

4. Niepe nosprawno

obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka

TAK

5. Niepe nosprawno

rodze stwa dziecka

TAK

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie*

TAK

7. Obj cie dziecka piecz zast pcz

TAK

8. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (dwoje) pracuj lub studiuj w trybie dziennym lub
prowadz gospodarstwo rolne lub pozarolnicz dzia alno gospodarcz .

TAK
TAK

9. Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolnicz dzia alno gospodarcz .
10. Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic/prawny opiekun z
roczne zeznanie podatkowe PIT za
2014 r. w urz dzie skarbowym we Wroc awiu, w tym za po rednictwem p atnika (nie dotyczy osób
rozliczaj cych si w Pierwszym Urz dzie Skarbowym we Wroc awiu)

TAK

10a Miejsce z enia przez matk / opiekunk
10b Miejsce z enia przez ojca / opiekuna
rozliczenia PIT za 2014 r. lub deklaracji opodatkowania rozliczenia PIT za 2014 r. lub deklaracji
opodatkowania na rok 2015
na rok 2015
Urz d Skarbowy:

Urz d Skarbowy:

.....................................................................

.....................................................................

11. Zg oszenie jednocze nie do tej samej placówki dwoje lub wi cej dzieci lub zg oszenie dziecka
posiadaj cego rodze stwo korzystaj ce z us ug danego obka, do którego z ono wniosek/protokó
zg oszenia (nie dotyczy dzieci, których rodze stwo ko czy edukacj w obku w 2015r.)

TAK

Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skre leniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci
ucz szczaj cych do obka.
Pouczenie: zgodnie z art. Art. 233. § 1. Kto, sk adaj c zeznanie maj ce s
za dowód w post powaniu s dowym lub
w innym post powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd lub zataja prawd , podlega karze
pozbawienia wolno ci do lat 3.

Wyra am zgod na przetwarzanie udost pnionych danych osobowych do celów rekrutacji do
oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawid owej opieki.
Data z enia wniosku
(dzie -miesi c-rok)

-

-

PODPIS MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

obka

PODPIS OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Numer dowodu osobistego rodzica (opiekuna
prawnego) sk adaj cego kart

Wype nia

obkowa Komisja Rekrutacyjna

czna ilo

punktów:

UWAGI:

*Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pann , kawalera, wdow , wdowca,
osob pozostaj
w separacji orzeczona prawomocnym wyrokiem s du, osob rozwiedzion , chyba, e osoba
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Uwaga:
1. Dane zawarte w niniejszej karcie s
do przeprowadzenia rekrutacji do
obków publicznych
i niepublicznych m. Wroc awia na rok 2015/2016.
2. Dzieci aktualnie korzystaj ce z us ug obka (urodzone od 1 stycznia 2013 r.) nie bior udzia u w rekrutacji.
Dzieci te kontynuuj pobyt w obku w roku 2015/2016 na podstawie „Formularza kontynuacji”.
3. Wnioski z one do obków w okresie od zako czenia ostatniej rekrutacji musz by z one ponownie w celu
potwierdzenia ich aktualno ci.
4. Przypominamy, e „Protokó ze zg oszenia dziecka do obka na rok 2015/2016” sk ada si tylko w jednym obku.
enie „Protoko u......” w wi cej ni w jednym obku publicznym lub obku niepublicznym posiadaj cym miejsca
dofinansowywane z bud etu m. Wroc awia b dzie skutkowa o wykluczeniem z rekrutacji.
5. Kolejno zg osze nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

