WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁĘCZYCY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
1. DANE DZIECKA:
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
Przedszkole/Szkoła Podstawowa

Lp.

Adres placówki

1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru
4. czwartego wyboru
5. piątego wyboru
6. szóstego wyboru

2. DANE RODZICÓW DZIECKA:
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Opiekun
prawny

Rodzic

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail
*oznaczone pola wymagane
.

3. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:
1)

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ................... do .....................

2)

Posiłki: śniadanie  obiad 

podwieczorek 

4. KRYTERIA USTAWOWE PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
L.p.

Kryteria

(wpisać x we właściwą kratkę)

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

2.

Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności*

3.

Niepełnosprawność jednego Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
z rodziców kandydata
niepełnosprawności *

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności*

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację* lub akt zgonu* oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą*

1.

Tak

Nie

Ilość pkt.
(wypełnia
komisja)

(Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

OGÓŁEM ILOŚĆ PUNKTÓW
* oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5. DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA (wpisać x we właściwą kratkę)
L.p.

Kryteria

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat, którego oboje
rodzice (prawni opiekunowie)
lub rodzic (prawny opiekun)
samotnie wychowujący
kandydata: pracują, prowadzą
działalność gospodarczą.

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu
pracy, a w przypadku samo zatrudnienia
- aktualny wpis do działalności gospodarczej
lub poświadczenie rozliczenia się z ZUS lub
US, oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka.

2.

Kandydat, którego jeden
z rodziców (prawny opiekun)
pracuje, prowadzi działalność
gospodarczą, a drugi jest osobą
bezrobotną (poszukującą
pracy).

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu
pracy, a w przypadku samo zatrudnienia
- aktualny wpis do ewidencji działalności
gospodarczej lub poświadczenie rozliczenia
się z ZUS lub US, zaświadczenie z PUP
o statusie bezrobotnego jednego z rodziców
(prawnych opiekunów).

3.

Kandydat, który wychowuje się
w rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny.

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego
nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane
przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem
asystenta rodziny.

4.

Kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza do tej szkoły.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły.

Tak

Nie

Ilość pkt.
(wypełnia
komisja)

OGÓŁEM ILOŚĆ PUNKTÓW

ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW ………………....
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu
rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to
niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27
ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich
danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2156 ze zm. ).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu
przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole w roku szkolnym …………/……..…. .
Administratorem danych jest dyrektor placówki pierwszego wyboru.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane
podaję dobrowolnie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy
ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

………………………………………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej
* niepotrzebne skreślić

……………………………………….
podpis ojca lub opiekuna prawnego

6. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ :

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …...…................................. na podstawie uzyskanej
ilości

…………..

punktów,

zakwalifikowała

/

nie

zakwalifikowała

dziecko

………………………………….................... do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy na

...........

godzin i

.....…

posiłki dziennie

…........................ 2018 roku.
Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:
1.

…………………………………….................

2.

…………………………………….................

3.

…………………………………….................

4.

……………………………………...............

- Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

od

dnia

