
 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO

PRZEDSZKOLA/

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE

PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 
Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu

 

Nr zgłoszenia (ID)

Wypełnia jednostka

Data złożenia

Godzina złożenia

I. Dane identyfikacyjne kandydata

Imię * Drugie imię

Nazwisko *

PESEL *

Data urodzenia * dzień miesiąc rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

II. Lista wybranych jednostek i grup, według kolejności preferencji

Lp. Nazwa jednostki * Grupa rekrutacyjna *

1.

2.

3.

III. Pozostałe informacje o kandydacie

Adres zamieszkania kandydata
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Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola.

Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Zaznaczenie kwadratu „Odmowa odpowiedzi”

oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia

„Odmowa odpowiedzi” zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia.
 

Wojewodztwo * Ulica

Powiat * Nr budynku * Nr lokalu

Gmina * Kod pocztowy *

Miejscowość * Poczta *

Dodatkowe informacje o kandydacie

Numer(y) PESEL
rodzeństwa
Oczekiwany czas pobytu
dziecka w przedszkolu

*

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych

Rodzic / Opiekun prawny 1 Rodzic / Opiekun prawny 2

Imię i nazwisko *

Telefon *

Adres e-mail

Adres zamieszkania
ADRES ZAMIESZKANIA RODZICA (MATKI/OJCA) / OPIEKUNKI PRAWNEJ (OPIEKUNA PRAWNEGO)

Województwo *

Powiat *

Gmina *

Miejscowość *

Ulica

Nr budynku *

Nr lokalu

Kod pocztowy *

Poczta *

V. Kryteria przyjęcia

Kryteria podstawowe

1/Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) Tak
Nie
odmawiam odpowiedzi

2/Wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności

Tak
Nie
odmawiam odpowiedzi
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Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz

zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której

kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej

rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych

oświadczeniach.

 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki będę zobowiązany(a)

potwierdzić wolę korzystania z usług placówki w terminie podanym w harmonogramie postępowania

rekrutacyjnego.

 

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy

zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce.

3/Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów

Tak
Nie
odmawiam odpowiedzi

4/Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie
odrębnych przepisów

Tak
Nie
odmawiam odpowiedzi

5/Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności

Tak
Nie
odmawiam odpowiedzi

6/Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca Tak
Nie
odmawiam odpowiedzi

7/Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej Tak
Nie
odmawiam odpowiedzi

Kryteria dodatkowe

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie
Miasto Sochaczew

tak
nie
odmawiam odpowiedzi

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w
przedszkolu pierwszego wyboru

Tak
Nie
Odmawiam odpowiedzi

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin Tak
Nie
Odmawiam odpowiedzi

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie
stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem

Tak
Nie
Odmawiam odpowiedzi

Dziecko uczęszczające wcześniej do Miejskiego Żłobka Integracyjnego
w Sochaczewie

tak
nie
odmawiam odpowiedzi

VI. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia
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Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest placówka, do dyrektora

której kierowany jest niniejszy wniosek, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie

niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich

poprawiania.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20s,

20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

z późn. zm.).

 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy

czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem

możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

 

 

Sochaczew...............................................................................2014
 

 
 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego 1) i/lub (podpis rodzica / opiekuna prawnego 2)

VII. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

(podpis rodzica / opiekuna prawnego 1) i/lub (podpis rodzica / opiekuna prawnego 2)
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