Ogród Jordanowski Nr 2
w Poznaniu, ul: Przybyszewskiego 30a

Karta Wychowanka
Zapisuję dziecko na zajęcia stałe w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2
.............……………………….…………………………………………………………………… ...........
.........................................................................................................................................................................
(nazwa wybranych zajęć –może być kilka)
Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………..............
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………................
PESEL………………………………………………………………………………………......................
Adres zamieszkania………………………………………………………………….............…………...
Telefon kontaktowy rodziców w czasie
pobytu dziecka w placówce………………………………………………………….................……….
Adres e-mail (rodzica/opiekuna).....................................................................................................
Szkoła /klasa/ numer legitymacji.....................................................................................................
Dziecko może uczestniczyć w zajęciach sportowych.....................................................................
Dziecko uczestniczyło w zajęciach w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację…………………
Uwagi o dziecku (problemy zdrowotne, wychowawcze, inne)................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Wszystkie aktualne informacje dotyczące zajęć znajdują się na stronie internetowej www.oj2poznan.pl
Każdy wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów wewnętrznych oraz zasad obowiązujących
w Ogrodzie Jordanowskim Nr2.
Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.
Za rzeczy wartościowe przyniesione do Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 placówka nie odpowiada.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Poznań, dnia ...................

...............................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informacje dodatkowe o spełnianiu kryteriów i załącznikach do wniosku potwierdzających ich
spełnianie
I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.
1.

Kryterium
Miejsce zamieszkania na
terenie Miasta Poznania

2.
Wiek kandydata
3.

4.

Uczestnictwo w zajęciach w
roku szkolnym
poprzedzającym rekrutację
Uzyskanie pozytywnej opinii
o kandydacie przez
prowadzącego zajęcia

Załączone dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium
Oświadczenie rodziców /
prawnych opiekunów / karta
wychowanka
Oświadczenie rodziców /
prawnych opiekunów / karta
wychowanka
Oświadczenie rodziców /
prawnych opiekunów / karta
wychowanka

TAK / NIE

PKT (wypełnia
Komisja
Rekrutacyjna)

Oświadczenia nauczycielawychowawcy
Razem

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.

Kryterium

Załączone dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium

TAK / NIE

PKT (wypełnia
Komisja
Rekrutacyjna)

Spełnienie wszystkich
kryteriów naboru
Wypełniona tabela pierwszego
wymienionych na
etapu postępowania
pierwszym etapie
rekrutacyjnego
postępowania rekrutacyjnego
2.
Badanie uzdolnień
Wynik testu predyspozycji do
dostosowane do wieku
wybranych zajęć
kandydata oraz do jego
preferencji
3.
Udokumentowanie
sukcesów i indywidualnych
Potwierdzenie uzyskanych
osiągnięć dotyczących
osiągnięć (np.: dyplom)
wybranych preferencyjnych
zajęć.
4.
Potwierdzenie udziału kolejnego
Udział w zajęciach
członka rodziny w zajęciach
organizowanych przez
przez rodzica lub prawnego
Ogród Jordanowski Nr2
opiekuna
kolejnego członka rodziny.
1.

Razem
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja
rekrutacyjna może rozpatrzyć wniosek bez uwzględnienia tego kryterium.

