
  Załącznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy udziału dziecka w zajęciach organizowanych w ramach
 projektu pt. „Witamy w przedszkolu” w Przedszkolu nr 2/ nr 3/ nr 5** w Hajnówce

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................data urodzenia.............................

Jestem zainteresowany niżej wymienionym rodzajem wsparcia dla mojego dziecka (jedno wsparcie)*:
1. Przyjęcie do przedszkola (dotyczy dzieci w wieku 3 – 4 lat, które nie były objęte wychowaniem
przedszkolnym w roku szkolnym 2015/2016)
2. Terapia integracji sensorycznej
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku 3 i 4 lat
4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z wadami stóp dla dzieci w wieku 3 i 4 lat  
5. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z nadwrażliwością słuchową
6. Kółko matematyczne dla dzieci wykazujących zainteresowania matematyczne
7. Kółko informatyczne dla dzieci wykazujących zainteresowania informatyczne
8. Kółko badawcze dla dzieci wykazujących zainteresowania badawcze
9. Kółko j. angielskiego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat wykazujących zainteresowania j. angielskim    
10. Wsparcie asystenta dziecka niepełnosprawnego – jako drugie wsparcie
(dotyczy dzieci z autyzmem)

……………………………………………………………..
                  Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczam, że*:
1. Do formularza załączam:

1) orzeczenie dziecka o niepełnosprawności
2) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (np. o wczesnym wspomaganiu) 
3) zaświadczenie lekarskie zawierające opis schorzenia dziecka

2. Do formularza załączam opinię przedszkola o trudnej sytuacji społeczno – rodzinnej
3.  Deklaruję,  że  wysokość  miesięcznego  dochodu  (netto)  na  1  członka  mojej  rodziny  wyniosła
(średnia z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia formularza – maj, czerwiec i lipiec 2016 r.):

1) od 0 do 300 zł 
2) od 301 do 600 zł
3) od 601 do 900 zł
4) 901 zł i powyżej

4. Moje dziecko mieszka w miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców

…............................................................ ………………………………………………………….…..
Miejscowość i data                  Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  

Decyzja komisji rekrutacyjnej:
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia ……………………dziecko ……………...………………………………..
zastaje przyjęte  do udziału w projekcie /  nie  zostaje** przyjęte do udziału w projekcie z  powodu …..........
…………………………....................................................……………………………………………………….…

………………………………………………………………
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej               

* Dokonać wyboru poprzez postawienie znaku „X” we właściwej kratce
** Niewłaściwe skreślić

Projekt pt. "Witamy w przedszkolu" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020


