WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku
na rok szkolny 20.…/20….

I. Dane osobowe dziecka
Dane osobowe dziecka
imię i nazwisko
data
urodzenia

PESEL

D

D

M

M

R

R

R

miejsce urodzenia
Adres stałego zameldowania dziecka

Adres zamiesz kania dziecka

(jeśli jest inny niż zamieszkania)

II. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych
DANE
matki / opiekunki prawnej

ojca / opiekuna prawnego

imię i nazwisko
adres zamieszkania
Dane kontaktowe rodziców (na potrzeby postępowania rekrutacyjnego)
telefony kontaktowe
e-mail
III.Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne
Jeśli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej
jednostki (maksymalnie do trzech), zobowiązany jest podać nazwy i adresy przedszkoli w kolejności od
najbardziej preferowanych. (UWAGA: wniosek zostanie uznany za nieważny w przypadku nie zachowania takiej
samej preferencji w pozostałych wnioskach składanych do przedszkoli drugiego, bądź trzeciego wyboru):
Pierwszy wybór

Drugi wybór

…………………………………………………………………………………………………..………………………
Nazwa i adres przedszkola

………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres przedszkola

Trzeci wybór

……………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola
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IV. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
1. Kryteria ustawowe - I etap rekrutacji (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć x właściwy kwadrat)

1.

Kandydaci, których rodzeństwo w obecnym roku szkolnym uczęszcza (będzie
uczęszczać od 1 września 2020 r.) do Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda
Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku.

TAK

NIE

2.

Rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący pracuje, prowadzi działalność
gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne, studiuje w systemie stacjonarnym.

TAK

NIE

3.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, prowadzą działalność gospodarczą,
prowadzą gospodarstwo rolne, studiują w systemie stacjonarnym.

TAK

NIE

4.

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca
zamieszkania.

TAK
NIE

V. Inne istotne informacje o dziecku:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku oświadczenia są zgodne z prawdą, jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
• Przestrzegania postanowień statutu szkoły, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny.
• Podawania do wiadomości szkoły, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny jakichkolwiek
zmian w podanych wyżej informacjach.
• Odbierania dziecka ze szkoły, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny osobiście lub przez
osobę upoważnioną na piśmie (zgodnie ze statutem szkoły).
• Uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku mojego
dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego - podstawa prawna: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Chmielek, dnia:……………………………………………………………………………………….
Podpis czytelny:
matki/opiekunki prawnej……………………………………… ojca/opiekunaprawnego….……………………….
VII. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych:
Oświadczam, że we wszystkich dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola, podpis
jednego z rodziców jest wiążący.
Podpis czytelny:
matki/opiekunki prawnej ……….……………………….… ojca/opiekuna prawnego…………………..…………

………………………………………………….......

…………………………………...…………………

(data złożenia wniosku)

(podpis osoby przyjmującej)
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DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu:…………………………………………………………
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. por.
Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku.
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu………………………………………………………….

……………………………………………………
(podpis przewodniczącego komisji)
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