Załącznik nr 1a do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU
W FORMACH WSPARCIA OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA:
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 9 W OLKUSZU

Realizator projektu: Przedszkole Integracyjne nr 9
wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA
do udziału w projekcie:
Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz - II etap” (RPMP.10.01.02-12-0131/19)
Data i godzina złożenia formularza:
Podpis osoby przyjmującej

I. Dane osobowe dziecka
Dane dziecka
imię/imiona
nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania dziecka
kod pocztowy

miejscowość

ulica
nr domu

nr mieszkania

Powiat

Gmina

Telefon1
Adres mail
Dodatkowe informacje o uczniu/ uczennicy- /proszę zakreślić właściwą odpowiedź/:
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

1







TAK
NIE
ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI
TAK
NIE

Należy podać minimum jedną informację: nr telefonu opiekuna prawnego dziecka lub adres e-mail opiekuna prawnego
dziecka

Osoba z niepełnosprawnościami 2





TAK
NIE
ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

W przypadku odpowiedzi „tak” można wskazać
specjalne potrzeby uczestnika projektu wynikające
z posiadanej niepełnosprawności, np. dostosowanie
architektoniczne budynku, ,tłumacz języka migowego,
itp.:
………………………………………………………………………

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)





TAK
NIE
ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

Oświadczam, że:
1. zapoznałam się/zapoznałem się z REGULAMINEM REKRUTACJI oraz akceptuje jego postanowienia. Zobowiązuję się do
przestrzegania zasad określonych w tym Regulaminie oraz w statucie przedszkola.
2. uprzedzony/-a o odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Kodeksu Cywilnego za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, niniejszym oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku
zakwalifikowania dziecka i jego opiekunów do udziału w Projekcie, zobowiązuję się do niezwłocznej oraz bieżącej
aktualizacji danych.

Formularz zgłoszeniowy dotyczy udziału dziecka w: /proszę zaznaczyć właściwe/
Bloku działań merytorycznych nr 1 przewidzianym dla dzieci z niepełnosprawnością (posiadających opinię
o potrzebie kształcenia specjalnego), dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi

Bloku działań merytorycznych nr 2: gimnastyka korekcyjna
Bloku działań merytorycznych nr 33: zajęcia rozwijające (dla grup 6-latków - zajęcia „TIK z elementami
programowania”; dla grup 5-latków zajęcia „Arteterapia i kreatywne myślenie”, dla grup 4-latków zajęcia „Ruch
i taniec”).

…………………………………………………………..
PODPIS RODZICA/OPIEKUNA, data
2

Formy wsparcia w bloku merytorycznym nr 1 oferowane przez Przedszkole Integracyjne nr 9 w ramach projektu dostępne
są przede wszystkim dla dziecka z niepełnosprawnością. Odmowa podania informacji w zakresie niepełnosprawności
skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz może prowadzić do niezakwalifikowania się do
udziału w bloku wsparcia nr 1.
3

Dzieci zakwalifikowane na dane zajęcia na podstawie uczęszczania do odpowiedniej grupy wiekowej w momencie
składania formularza. Formularz zgłoszeniowy dot. jednocześnie udziału w formach wsparcia przewidzianych dla danej
grupy wiekowej od września 2020 r. (przykład: dziecko uczęszczające obecnie do grupy 4 latków weźmie udział w zajęciach
„Ruch i taniec” w okresie luty-czerwiec 2020 r., w okresie wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r. będzie zakwalifikowane do
zajęć: Arteterapia i kreatywne myślenie).

