SZKOŁA PODSTAWOWA we WSZECHŚWIĘTEM
Wszechświęte 16B, 56-400 Oleśnica tel./fax 71 314 02 34
e-mail: spwsz@oleśnica.wroc.pl
www.spwszechswiete.pl
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WSZECHŚWIĘTEM
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wszechświętem.
z dniem
Godziny pobytu dziecka
od godz. …………….. do godz. ……………….
DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko
Imię
Data urodzenia

PESEL
Drugie imię
Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica
Miejscowość

Nr
domu/mieszkania
Kod pocztowy

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Istotne dane dziecka dotyczące jego stanu zdrowia, stosowanej diety itp .potrzebne do zapewnienia mu
odpowiedniej opieki.

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwisko
Imiona
ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica
Miejscowość

Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE

Telefon

Adres e-mail

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwisko
Imiona
ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica
Miejscowość

Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE

Telefon

Adres e-mail

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 o systemie oświaty (Dz. U, z 2004r. nr 256,poz.2572 ze zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
Szkoły Podstawowej we Wszechświętem.
3. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających
dane zapisane we wniosku.
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 9236 ze
zmianami.
3. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminów, procedur obowiązujących
w szkole

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
MATKI

OJCA

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO
PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola

TAK

NIE

DATA POSIEDZENIA ………………………………
Skład i podpisy członków Komisji:

Przewodniczący komisji:
...................................................

1.

……………………………………

2.

…………………………………...
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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
I ETAP REKRUTACJI
INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE
L.P.
KRYTERIUM
KRYTERIUM
TAK/NIE
Wielodzietność rodziny dziecka oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
1.
(troje i więcej dzieci)

2.

Niepełnosprawność dziecka

3.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców dziecka

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców dziecka

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa
dziecka

6.

Samotne wychowywanie
dziecka w rodzinie

7.

Dziecko umieszczone
w rodzinie zastępczej.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka orazniewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej

Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

II ETAP REKRUTACJI
DODATKOWE KRYTERIA PPRZYJĘCIA (LOKALNE)

TAK/NIE

1.

Przedszkole znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania

2.

Dziecko kontynuuje naukę w przedszkolu.

3.

Rodzice/opiekunowie pracują zawodowo

4.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 7 godzin dziennie

5.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły/ przedszkola

Zgodnie z art. 20t ust.2 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów określonych w I etapie rekrutacji oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie
kryteriów II etapu rekrutacji.

………………………………......
Podpis rodzica
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DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Deklaruję, że że mój/moja syn/ córka …………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

w roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym
w Szkole Podstawowej we Wszechświętem.
…………………..
Data

………………………………….
Podpis rodzica

Zgodnie z Art. 20 w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
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DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Deklaruję, że mój/moja syn/ córka……………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

w roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym
w Szkole Podstawowej we Wszechświętem.
…………………..
Data

………………………………….
Podpis rodzica

Zgodnie z Art. 20 w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

