Data wpływu wniosku

Numer nadany przez
komisję rekrutacyjną

………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię wnioskodawcy
…………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
…………………………………………………………………………….

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Strzygach
WNIOSEK

o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2022/2023
Proszę o wypełnienie karty drukowanymi literami.
I/ DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA:
PESEL 1

Nazwisko
Imię

Pierwsze:

Drugie:

Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres miejsca zamieszkania2

1
2

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu. Zgodnie z art. 26 KC „Art. 26 §1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską , jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z
rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej.§2 . jeżeli władza rodzicielska
przysługuje na równi obojga rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego rodzica, u którego dziecko stale
przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”

II/ DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ:
Imię

Nazwisko

Adres miejsca zamieszkania
matki/opiekunki prawnej:
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy
Adres e-mail
Numer telefonów
DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:
Imię:

Nazwisko:

Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna
prawnego:
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy
Adres e-mail
Numer telefonów

III. Informacja o wyborze przedszkola – wypełniamy, gdy rodzice kandydata korzystają z prawa złożenia wniosku do
więcej niż jednego publicznego przedszkola – wpisane w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego

Wybór szkoły
Pierwszy wybór
Drugi wybór
Trzeci wybór

Nazwa przedszkola

Adres przedszkola

IV. KRYTERIA I ETAP REKRUTACJI
W rubryce właściwej proszę zaznaczyć znak „X”. Dokumenty potwierdzające kryterium oraz oświadczenia należy dołączyć do wniosku

L.p.
1.
2.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

tak

nie

Odmawiam
podania danych3

Dokumenty dotyczą kryterium 2,3,4,5
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność lub
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 2016 r. poz. 2046,
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
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
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §
1ustawy z dnia 14 czerwca 1960- Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu kopia poświadczona „za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z
późniejszymi zmianami
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §
1ustawy z dnia 14 czerwca 1960- Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu kopia poświadczona „za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3

Odmowa podania danych powoduje, że kryterium nie będzie brane pod uwagę mimo, że faktycznie istnieje i nie będzie
stanowić podstawy odwołania

Oświadczenia: dotyczą cz. IV
1. Oświadczam, ze jesteśmy rodzina wielodzietna w rozumieniu przepisów art. 20b pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, późn. zm.).
Oświadczam, ze składam z klauzurą „Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”
……………………………………………………
(czytelny podpis rodzica)
2. Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko oraz że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem.
Oświadczam, ze składam z klauzurą „Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”
……………………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

V. KRYTERIA II ETAP REKRUTACJI
W rubryce właściwej proszę zaznaczyć znak „X”. Dokumenty potwierdzające kryterium oraz oświadczenia należy
dołączyć do wniosku
dokument
Odmawiam
L.p. Kryterium
tak
nie
potwierdzający
podania danych4
spełnianie kryterium
1.
dziecko, którego oboje rodzice
oświadczenie
(prawni opiekunowie) pracują,
wykonują prace na podstawie umowy
cywilno-prawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
2.
dziecko, którego starsze rodzeństwo
uczęszczać będzie w tym samym
oświadczenie
roku szkolnym do oddziału
przedszkolnego lub szkoły, do której
został złożony wniosek,
3.
dziecko, którego rodzeństwo
oświadczenie
uczęszcza lub uczęszczało w roku
poprzednim do oddziału
przedszkolnego w szkole
4.
dziecko z rodziny objęte nadzorem
oświadczenie
kuratorskim lub wsparciem asystenta

…………………………………..
Data

4

…

………………………………………………….

Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Odmowa podania danych powoduje, że kryterium nie będzie brane pod uwagę mimo, że faktycznie istnieje i nie będzie
stanowić podstawy odwołania

Oświadczenia: dotyczą cz. V
1. Rodzica dziecka -kandydata, zamieszkałego w Gminie Osiek, o zatrudnieniu rodziców (prawnych
opiekunów) na podstawie umowy o prace , cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
Imię i nazwisko rodziców/rodzica*
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/rodzica*.............................................................................
...........................................................................................................................
Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony: w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oświadczamy/oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

.............................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

rodzic – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
*

2. Rodzica dziecka - kandydata, zamieszkałego w Gminie Osiek, o uczęszczaniu rodzeństwa do oddziału
przedszkolnego w szkole lub do szkoły, w której składa wniosek.
Imię i nazwisko rodzica dziecka - kandydata*
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodzica – dziecka kandydata*.....................................................................................
...................................................................................................................................................
Oświadczam, że moje dziecko/dzieci uczęszczały/uczęszczają do oddziału przedszkolnego w szkole lub do szkoły, w
której składam wniosek o przyjęcie mojego dziecka.
.....................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

Oświadczamy/oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………, ...............................
(miejscowość)
(data)

.............................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

*Rodzic

dziecka kandydata – należy przez to rozumieć rodziców/rodzica a także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

VI/ DANE DODATKOWE

TAK

NIE

dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
dziecko wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności

*właściwe zaznaczyć znakiem X

VII/OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA

Ważne przez cały okres kształcenia
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i dziecka przez Szkołę Podstawową
w
Strzygach z siedzibą Strzygi 46, 87 – 340 Osiek do promowania działań związanych
z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz
materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.),
………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis)
2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez
Szkołę Podstawową Strzygach z siedzibą Strzygi 46, 87 – 340 Osiek w celu realizacji celów dydaktycznych,
wychowawczych, i opiekuńczych oraz do prowadzenia dokumentacji szkolnej.
………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis)

3. Zgoda wyrażona jest dobrowolnie
4. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na
adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) iod@gminaosiek.pl, spod adresu, którego zgoda
dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie są przekazywane poza EOG ani
udostępniane innym organizacjom międzynarodowym.
Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Strzygach. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do naszego IOD (iod@gminaosiek.pl). Państwa dane
przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań statutowych zgodnie z przepisami prawa. Pełne informacje
o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej:
www.spstrzygi46.pl

