WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W GOŁĄBKACH
na rok szkolny 2018/2019

I. Dane podstawowe
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię / Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Pesel
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
(jeżeli jest inny niż
adres zamieszkania)
DANE MATKI
DANE OJCA
LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania

Adres poczty
elektronicznej
Telefon kontaktowy

Przedszkole pracuje w godzinach: 700 – 1600.
Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu w godz. od ............... do ................
Posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (podkreślić właściwe).
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach 800- 1300 .
Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wychowania
przedszkolnego jest płatna - 0,05% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w odrębnych
przepisach.

II. Dane dodatkowe
Inne ważne informacje o dziecku: przewlekłe choroby, alergie, specjalne potrzeby, itp.

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i
załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie
* przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X we właściwej rubryce (TAK/NIE)
LP. KRYTERIUM OBOWIĄZKOWE

TAK *

NIE*

1. Wielodzietność rodziny kandydata
Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2. Niepełnosprawność kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie 1 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2013 r. poz.135).

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w punkcie ........................

1. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenie
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

IV. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów
Szkołą rejonową dziecka jest .............................................................................................................
(wypełniają rodzice dzieci pięcioletnich i sześcioletnich)

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane
są zgodne ze stanem faktycznym.

INFORMACJA
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2002 r. nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:







administratorem danych jest Zespół Szkół w Gołąbkach,
dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dotyczące wizerunku dziecka będą
wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych związanych z życiem przedszkola, dane dotyczące kryteriów przyjęcia
dziecka do przedszkola przetwarzane będą wyłącznie w celach rekrutacyjnych,
dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie
z celem podanym powyżej

.................................
(miejscowość, data)

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

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

(czytelne podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów)

DECYZJA DYREKTORA / KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Dyrektor / Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ..............................., stwierdza, że

1. zakwalifikowano w/w dziecko do Przedszkola w Gołąbkach na ........... godzin.
2. nie zakwalifikowano w/w dziecka z powodu ............................................................................
....................................................................................................................................................

……………………....…....................................
Podpis Dyrektora/ Przewodniczącego Komisji

