Piątkowisko, dnia ........................................

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
dziecka do przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
Przedszkole w Żytowicach
na rok szkolny 2018/2019
I. Dane osobowe kandydata (prosimy wypełniać drukowanymi literami):
1.

Imię dziecka -

…………………………………...…… Drugie imię - ………………………………………

2.

Nazwisko - ….............................................................................................................................................

3.

Data urodzenia - ………………………………… Miejsce urodzenia - ………….……………………………

4.

Miejsce zamieszkania - …………………………..………………………….…………………………………..

5.

Miejsce stałego zameldowania -

6.

Numer PESEL kandydata

……………………….………………………………………………………

w przypadku braku numeru PESEL - Seria i numer paszportu lub inny dokument
potwierdzający tożsamość kandydata .................................….............................................

7. Odział:
3-4 latki
5 latki
6 latki ( roczne przygotowanie przedszkolne przed rozpoczęciem kl. I
II. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata:
DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMELDOWANIA
telefon komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMELDOWANIA
telefon komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
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nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

UWAGA
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego publicznego
przedszkola, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.
Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
1) Pierwszy wybór ......................................................................................................................................................
(nazwa publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej; adres)

2) Drugi wybór ...........................................................................................................................................................
(nazwa publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej; adres)

3) Trzeci wybór ............................................................................................................................................................
(nazwa publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej; adres)

Podstawa programowa w przedszkolu/oddziale przedszkolnym realizowana jest w godzinach od 7.00 lub 8.30
do 13.15 lub 16.30.

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie:
KRYTERIA PRZYJĘĆ
Aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium proszę postawić znak „X”
w 3 kolumnie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Kryteria obowiązkowe
(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
1

1.

2

3

Wielodzietność rodziny kandydata.
(zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2014 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą
troje i więcej dzieci)
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.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jednolity: 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 (t. j.:
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 (t. j.: 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
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lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( t. j.: 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 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 (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz.135).

Kryteria dodatkowe:
1. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2018/2019
do
szkoły, przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek.
2. Rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic samotnie wychowujący kandydata
pracują lub studiują w systemie dziennym.
Załącznik: zaświadczenia o zatrudnieniu.

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole:

Dziecko spoza rejonu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Piątkowisku

TAK

NIE

Nazwa i adres przedszkola rejonowego dziecka:

Pouczenia:
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze
stanem faktycznym. Przyjmując do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających dane zapisane w podaniu.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku
o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem
przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2014 r. poz.1182 ze
zm.).
…………………………………
data

………………………………….
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW /OPIEKUNÓW DZIECKA
Od dnia przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania postanowień statutu szkoły
2. Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanym wyżej informacjach
3. Regularnego uiszczania opłat za obiady w wyznaczonym terminie
4. Uczestniczenie w zebraniach rodziców

Piątkowisko dnia…………………………..

…………………………………………………………………..
Podpis rodzica , opiekuna prawnego dziecka
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam , że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku oraz
związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły,
profilach internetowych zarządzanych przez szkołę oraz mediach w celu informacji i promocji przedszkola.

Piątkowisko dnia…………………………..

…………………………………………………………………..
Podpis rodzica , opiekuna prawnego dziecka

ZGODA NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI CZYSTOŚCI
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę medycyny szkolnej w czasie całego
pobytu dziecka w szkole.

Piątkowisko dnia…………………………..

…………………………………………………………………..
Podpis rodzica , opiekuna prawnego dziecka
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