Wypełnia szkoła
Data złożenia karty:
Nr karty w rejestrze

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKLONEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/19
( Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami)

1. DANE OSOBOWE
imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia

DZIECKA
drugie imię

miejsce urodzenia

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………………………
MIEJSCE ZAMELDOWANIA …………………………………………………………………………………..

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię
nazwisko
ADRES
ZAMIESZKANIA:………………………………………………………………………………………………………….
telefon komórkowy
adres e-mail
MIEJSCE
ZATRUDNIENIA…………………………………………………………………………………………………………..
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
telefon komórkowy
adres e-mail
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów o spełnieniu przez kandydata kryteriów
określonych w ustawie o systemie oświaty.
Proszę postawić znak X w rubryce TAK lub NIE przy każdym z kryteriów.
Lp. Kryteria obowiązkowe Uchwała nr XVIII Rady Gminy Włodawa z dnia 29 grudnia
2015r.
1.

2.

3.

TAK

NIE

TAK

NIE

Oboje rodzice/ opiekunowie prawni albo rodzic/ opiekun prawny samotnie
wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym.
Dziecko wychowuje się w rodzinie o trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodzinny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100 % kwoty określonej w art. 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej innej formy wychowania
przedszkolnego lub realizuje obowiązek szkolny w danej szkole.

Lp. Oświadczenia - Informacje dodatkowe

1.
Dziecko będzie kontynuowało obowiązek szkolny w szkole
2.
Dziecko posiada opinię, orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej
Dyrektor/ przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte
w w/w oświadczeniach.
1

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w oddziale
przedszkolnym

4. Oświadczenia wnioskodawcy
1) Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby związane z
postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U. z 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
2) Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji, w
przypadku ich wystąpienia.
3) Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane informacje są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.
………………………………………………………
data i podpis rodziców/ opiekunów

5. Wyrażam zgodę na:
TAK
1. Publikowania zdjęć mojego dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na łamach lokalnej
prasy oraz stronie internetowej szkoły.
2. Uczestniczenie moje dziecka w wycieczkach i spacerach organizowanych poza terenem
szkoły.
3. Wykorzystywanie rysunków, wytworów pracy dziecka i ich publikacje na łamach prasy oraz
stronie internetowej szkoły.
4. Okresowe przeglądy czystości dziecka przez pielęgniarkę szkolną .

NIE

5. W nagłych, wypadkach w przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami,
udzielania fachowej pomocy lekarskiej – pogotowie ratunkowe .
………………………………………………………
data i podpis rodziców/ opiekunów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu: ……………………..
Zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego na rok szkolny ………………………..
3-4 -latki
liczba punktów - …….
5-6 -latki
liczba punktów - ……
Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała dziecka z powodu :

…………………………………
podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
(podpisy członków komisji rekrutacyjnej

2

