………….........................................
miejscowość, data

Zgłoszenie
dziecka do oddziału przedszkolnego
/dotyczy dziecka zamieszkałego w Mszanie Dolnej/
Proszę o przyjęcie mojej córki / mojego syna
do oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej Nr 1w Mszanie Dolnej na rok szkolny
2019/2020.
1. Imiona i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………….
2. Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………...
3. Numer PESEL dziecka: ……………………………………………………………………...
4. Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Adres miejsca zamieszkania dziecka: ……………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
6. Adres miejsca zamieszkania rodziców: ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Numery telefonów rodziców ………………………………………………......
lub adres poczty elektronicznej rodziców …………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu podczas rekrutacji do klasy
pierwszej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
……………………………….

podpis rodzica
Ilekroć mowa o rodzicu należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka

…………....................................
miejscowość, data

Wniosek o przyjęcie
dziecka do oddziału przedszkolnego
/dotyczy dziecka zamieszkałego poza Mszaną Dolną/
Proszę o przyjęcie mojej córki / mojego syna
do oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej Nr 1w Mszanie Dolnej na rok szkolny
2019/2020.
1. Imiona i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………….
2. Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………...
3. Numer PESEL dziecka: ……………………………………………………………………...
4. Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Adres miejsca zamieszkania dziecka: ……………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
6. Adres miejsca zamieszkania rodziców: ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Numery telefonów rodziców ………………………………………………......
lub adres poczty elektronicznej rodziców …………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu podczas rekrutacji do klasy
pierwszej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
……………………………….

podpis rodzica

Ilekroć mowa o rodzicu należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka

Dodatkowe informacje o spełnianiu kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:
Kryteria ustawowe
1.

Ilość dzieci w rodzinie

2.

Niepełnosprawność kandydata

Tak/nie

3.

Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata

Tak/nie

4.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Tak/nie

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Tak/nie

6

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Tak/nie

7.

Zatrudnienie jednego/obojga rodziców:

Tak/nie

1.
2a

2b
3.
4.

Kryteria samorządowe
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub
prowadzą działalność gospodarczą – 9 pkt. w przypadku obojga
rodziców/prawnych opiekunów
3 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna
spełniającego to kryterium
kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnemu
Szczególne zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację rodzinną
kandydata

Tak/nie
Tak/nie

Tak/nie
Tak/nie
W uzasadnieniu

Spełnienie powyższych kryteriów należy potwierdzić załączając do wniosku
potwierdzone kserokopie odpowiednich dokumentów (oryginał do wglądu dyrektora).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i prowadzenia
dokumentacji szkoły.
…………………………………………………
(podpis rodzica)

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Dziecko zastaje przyjęte / nie przyjęte do oddziału przedszkolnego
Uzasadnienie ………………………………………………………………………………
(podpis Dyrektora)

