Pieczęć placówki

Data złożenia wniosku rekrutacyjnego
(wypełnia przedszkole)

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W WOŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2019 /2020

( Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. W przypadku, gdy pytanie wymaga udzielenia
odpowiedzi, odpowiedź twierdzącą należy zakreślić kółeczkiem )
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem należytej
staranności
UWAGA! Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Za członków rodziny
uważa się rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci oraz osoby objęte obowiązkiem
alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców.
Do wniosku dołącza się określone w procedurach rekrutacji dokumenty.
Decyzję Komisji Rekrutacyjnej wpisują jej członkowie.
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL
IMIONA
DATA URODZENIA

II.

NAZWISKO
MIEJSCE
URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

WOJEWÓDZTWO
GMINA
KOD POCZTOWY
ULICA

POWIAT
MIEJSCOWOŚĆ
POCZTA
NR DOMU
I MIESZKANIA

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH/
Matka/ opiekun prawny

Ojciec/ opiekun prawny

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania:
Miejscowość z kodem
ulica, nr domu i mieszkania

Numery telefonów kontaktowych i adresy mailowe rodziców :
Zakład pracy
Komórka
Domowy
Adres mailowy
IV. KOLEJNOŚĆ WYBORU PRZEDSZKOLI (wykaz publicznych przedszkoli z terenu
Gminy Czernichów wybranych przez rodziców , wg kolejności od najbardziej
odpowiadającego).
Lp.

Nazwa przedszkola

V. KRYTERIA REKRUTACYJNE
A. KRYTERIA USTAWOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Dziecko z rodziny wielodzietnej ( minimum troje dzieci )
Dziecko niepełnosprawne
Dziecko mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo
Dziecko objęte pieczą zastępczą
Dziecko rodziców samotnie wychowujących dzieci

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

TAK

NIE

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

B. KRYTERIA DODATKOWE
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka lub rodzic
(opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracują (na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej),
prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne albo uczą się lub studiują w systemie
stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na
który jest prowadzona rekrutacja)
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego
Dziecko objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym
Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka lub rodzic (opiekun
prawny) samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem
zamieszkania na terenie Gminy Czernichów
Dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie
kontynuować edukację w danym przedszkolu
Dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do
danego przedszkola

VI. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU(rodzaj i stopień niepełnosprawności, wady
rozwojowe, choroby przewlekłe, alergie i inne ważne informacje o dziecku:
…………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VII. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU DOKUMENTÓW
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
4. …………………………………………………………….
5. …………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………..
Pouczenie:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam,
że podane dane we wniosku rekrutacyjnym oraz załączone dokumenty są zgodne ze stanem
faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku rekrutacyjnym,
zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)w ramach realizacji zadań statutowych przedszkola
Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej
Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego

VII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna na zebraniu w dniu ……………………………….. 20……..r.
1. zakwalifikowała dziecko do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach
od dnia
2. nie zakwalifikowała dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018
z
powodu………………………………………………………………………………………
……………

Podpis przewodniczącego komisji

podpisy członków komisji

