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Критерій

1

Кандидат – громадянин України, який в’їхав на територію Республіки
Польща безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями на
території цієї країни.

2

Кількість дітей віком до 18 років, які залишаються під опікою одного з
батьків і знаходяться на території Польщі

3

Дитина, якої стосується заява, розпочала обов’язкові профілактичні
щеплення згідно з календарем щеплень, що діє в Польщі, або яка за
станом здоров’я, встановлена лікарем, не може бути вакцинована
відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я про обов’язкові
щеплення

4

Дитина, батьки якої перебувають на обліку в районному агентстві
зайнятості

5

Дитина, батьки (опікуни) якої працюють, виконують роботу за
цивільно-правовим договором, навчаються на денній формі або
ведуть активний бізнес; критерій також поширюється на одного з
батьків (законного опікуна)

6

Багатодітна сім'я (троє дітей і більше)

TAK

НІ

Дитина, чиї брати і сестри продовжуватимуть відвідувати той самий
заклад у тому ж році, який проводиться поточний набір

TAK

НІ

7
8

Брати і сестри які разом беруть участь у наборі

TAK

НІ

TAK

НІ

TAK

НІ

TAK

НІ

TAK

НІ

Застереження Я заявляю, що всі дані, надані в цій заявці для дитячого садка, відповідають фактам. Мені відомо про
кримінальну відповідальність за подання неправдивої декларації. Я визнаю, що якщо я відповідаю вимогам
дитячого садка, я буду зобов’язаний підтвердити своє бажання бути прийнятим у строки, визначені графіком
прийому дитячого садка. Якщо батьки не роблять підтвердження заявки до дитячого садка то це прирівнюється до
виключення дитини зі списку тих, хто має право на дитячий садок. Я зобов'язуюсь регулярно сплачувати внески
відповідно до чинних правил і дотримуватися правил дитячого садка .
Декларація про захист даних.
Персональні дані, що містяться в заявці, будуть використані лише з метою проведення процедури набору.
Розпорядниками даних є директори дитячого садка. Адміністраторами даних є директори дитячого садка
«Конічинка» та/або 12 початкової школи в Гдині.
Я усвідомлюю своє право на доступ та виправлення своїх даних. Я надаю свої дані добровільно.
Я прочитав і приймаю Положення про прийом в дитячого садка (ясла) та/або садок.
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