Załącznik nr 1
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W ROSSOSZYCY
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
GRUPA ……………….
(Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami)
I. DANE OSOBOWE DZIECKA:
imię
nazwisko
PESEL*
data i miejsce
urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

nr mieszkania

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

nr mieszkania

* W przypadku braku numeru Pesel, seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
II. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon
komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa i adres
firmy
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1

nr mieszkania

imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon
komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy

III. KRYTERIA DODATKOWE
(ustalone w porozumieniu z organem prowadzącym – wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

1.

Pozostawanie w zatrudnieniu obojga rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego
dziecko - 2 pkt
(Wymagany dokument potwierdzający zatrudnienie lub oświadczenie rodzica)

2.

Przyjęcie rodzeństwa dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego
we wcześniejszym postępowaniu - 2 pkt. ( Wymagane oświadczenie rodziców).

3.

Zgłoszenie dziecka na pobyt dłuższy niż 5 godzin – punkty za każdą następną godzinę
(2 pkt.). (Deklaracja rodzica we wniosku).

4.

Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do funkcjonującej obok szkoły – 3 pkt. (Deklaracja
rodzica we wniosku).
Suma punktów:

IV. WYBÓR ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/ PRZEDSZKOLA
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wg następującej kolejności:
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)

Nazwa i adres placówki

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka

1.

2.

.

2

3.

V. OŚWIADCZENIA
(proszę wpisać znak X w odpowiedniej kolumnie)
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.
Oświadczam, że jedno z moich dzieci uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego w Rossoszycy

Oświadczam, że jedno z moich dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Władysława
Łokietka w Rossoszycy.
Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym
mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym np. stałe choroby,
wady rozwojowe, alergie itp.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię o zmianie danych zawartych we wniosku,
w przypadku ich wystąpienia.
Pouczenie:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
................................................. ..................................................... ......................................................
(miejscowość i data)

(czytelny podpis matki)

(czytelny podpis ojca)

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku
o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do oddziału przedszkolnego oraz organizacją
pracy i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, RODO.

................................................. . .............….................................... ......................................................
(miejscowość i data)

(czytelny podpis matki)

(czytelny podpis ojca)

……………………………………………
(data złożenia i pieczęć szkoły)
wypełnia przyjmujący
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