Data przyjęcia wniosku: ………………

Wniosek o przyjęcie dziecka
Do Publicznego Przedszkola Zaczarowany Ogród w Kłokoczynie
na rok szkolny 2020/2021
1. Dane osobowe dziecka:
1.1 Imię i nazwisko dziecka
1.2 Data i miejsce urodzenia
1.3 PESEL dziecka
1.4 Adres miejsca zamieszkania

2. Dane osobowe rodziców/opiekunów dziecka:
2.1 Imię i nazwisko matki/opiekunki

2.2 Adres miejsca zamieszkania
2.3 Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
kontaktowych
2.4 Zakład pracy
(nazwa i adres zakładu pracy wraz
z pieczęcią lub zaświadczenie z
zakładu pracy)
2.5 Imię i nazwisko ojca/opiekuna

2.6 Adres miejsca zamieszkania
2.7 Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
kontaktowych
2.8 Zakład pracy
(nazwa i adres zakładu pracy wraz
z pieczęcią lub zaświadczenie z
zakładu pracy)

3. Kryteria ustawowe:
L.P.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

TAK

NIE

TAK

NIE

Wielodzietność rodziny kandydata (min. 3 dzieci)
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe:
L.P.
3.6 Oboje rodzice/ opiekunowie prawni) lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracują (na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilno-prawnej), prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą albo uczą się lub studiują w systemie stacjonarnym
3.7 Rodzice pracujący/ uczący się lub prowadzący pozarolniczą
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
3.8 Dziecko wskazane przez instytucję opieki, objęte kuratorem
sądowym
3.9 Dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie
kontynuować edukację w danym przedszkolu
3.10 Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym

4. Kolejność wyboru przedszkoli
1. …………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….

5. Dodatkowe informacje o dziecku (dołączone do wniosku)

Rodzaj informacji o dziecku
5.1 informacja o stanie zdrowia
5.2 orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
5.3 potrzeba szczególnej opieki
5.4 stosowana dieta, alergie
5.5 zalecenia lekarskie, choroby przewlekłe

6. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu:
1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................... do .........................,
tj. …………………… godzin dziennie

7. Oświadczenie wnioskodawcy:
1) Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

świadomy/a

(art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.)

2) Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia
dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku Rekrutacyjnym.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
rekrutacyjnym, zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach realizacji zdań
statutowych przedszkola.
4) Zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych”.

...............................................................
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)

...............................................................
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

8. Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach
do wniosku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie
3. Dyrektor ma prawo żądać okazania się dokumentami potwierdzającymi dane zawarte we
Wniosku Rekrutacyjnym. Rodzice/Prawni Opiekunowie składając Wniosek Rekrutacyjny
muszą posiadać te dokumenty przy sobie w celu zweryfikowana danych.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ ( wypełnia przedszkole)
Komisja rekrutacyjna na zebraniu w dniu………………………………..2020 r.
a) zakwalifikowała dziecko do Publicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród”
w Kłokoczynie od dnia 01.09.2020 r.
b) nie zakwalifikowała dziecka do Publicznego Przedszkola Zaczarowany Ogród
w Kłokoczynie na rok szkolny 2020/2021
z powodu………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Podpis Przewodniczącego Komisji
Podpisy Członków Komisji

