WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ nr 2 w RYDUŁTOWACH
na rok szkolny 2018/2019
Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi
literami. W przypadku, gdy pytanie wymaga udzielenia odpowiedzi, należy zakreślić odpowiednio TAK lub NIE

I. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

nr
mieszkania

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

DANE OSOBOWE
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Miejscowość i kod
pocztowy
Ulica nr domu i
mieszkania
Numery telefonów kontaktowych
Telefon komórkowy
Telefon domowy
Adres poczty
elektronicznej

III. WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PORZĄDKU OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ
PREFEROWANYCH.
Lp. Nazwa i adres przedszkola
1

2

3

IV. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
1.Planowny pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach :
…………………………………………………………….
2.Informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym uznanych przez
rodzica za istotne, mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu
1. …..………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………….
V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Wniosku
o przyjęcie dziecka do prze dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki
( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych)
…………………………………………..………..
podpis matki/ opiekunki prawnej

…………………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

VI.
KRYTERIA I ETAPU POSTĘPOWANIA (należy dokonać wyboru)
wielodzietność rodziny kandydata- 1pkt

TAK

NIE

niepełnosprawność kandydata- 1pkt
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1pkt
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1pkt
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1pkt
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1pkt
objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1pkt

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne).
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem - w oryginale, lub poświadczonych kopiach
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

VII.
KRYTERIA II ETAPU POSTĘPOWANIA (należy dokonać wyboru)

Ilość
punk
tów

kandydat, którego rodzic/opiekun prawny samotnie go wychowuje i

8

tak

nie

tak

Nie

tak

nie

pracuje/studiuje, uczy się w trybie dziennym lub oboje rodzice/opiekunowie
prawni pracują/studiują/uczą się w trybie dziennym

rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do tego samego

4

przedszkola/szkoły
kandydat, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

2

na podstawie ustawy o pomocy społecznej
kandydat uczęszczał wcześniej do Miejskiego Żłobka

.1

odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły (liczona w

1

metrach wzdłuż najkrótszej trasy dojazdu/dojścia): liczba punktów =

……m

1/odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły.

1)
2)
3)
4)
5)

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
Zaświadczenie o zatrudnieniu/ studiach dziennych
Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola/szkoły
Oświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS-u na podstawie ustawy o pomocy społecznej
Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do Miejskiego Żłobka
Oświadczenie o odległości miejsca zamieszkania dziecka od szkoły liczona w metrach

…………………………………………..………..
podpis matki/ opiekunki prawnej

Rydułtowy , data…………………………………..

…………………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

