Szkoła Podstawowa w Przygłowie
ul. Łęczyńska 8
97 – 330 Sulejów
tel. 44 6162177 fax 44 6192105
email: sp_przyglow@op.pl
www.spprzyglow.eu
_______________________________________________________________________________

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA
do oddziału przedszkolnego – na rok szkolny 2017/2018
przy Szkole Podstawowej w Przygłowie

1. DANE OSOBOWE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE OSOBOWE DZIECKA 1
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania 2
Adres zameldowania
PESEL
DANE OSOBOWE MATKI (prawnego opiekuna)1
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania 2
Telefon kontaktowy do MATKI, email
DANE OSOBOWE OJCA (prawnego opiekuna)1
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania 2
Telefon kontaktowy do OJCA, email

2. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne 3
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych 4

1) Drugi wybór …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola

2) Trzeci wybór ……………..…………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola

3. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 5
L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający

1.

Wielodzietność
rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
kandydata
względu
na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
jednego z rodziców równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
kandydata
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
obojga
rodziców równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
kandydata
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
rodzeństwa
niepełnosprawności
lub
orzeczenie
równoważne
kandydata
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.
76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w
rodzinie 6

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
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak/Nie

7.

Objęcie kandydata Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135,
z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Do wniosku dołączam
w punkcie ………………….7

dokumenty

potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego

1

Zgodnie z Art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty wniosek zawiera dane, które należy podać obowiązkowo.
Zgodnie z Art.20 c ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prz yjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
3
Zgodnie z Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, albo oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4
Zgodnie z Art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
5
Zgodnie z Art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamies zkania na
obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w
tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.
6
Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
7
Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów.
2

4. Informacja o spełnieniu kryteriów określonych przez organ prowadzący
Kryterium
1

2
3

4

Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pobierają naukę w trybie dziennym
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego oddziału
przedszkolnego lub do klas I-III szkoły podstawowej w obwodzie
której ma siedzibę oddział przedszkolny
Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność
gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym
Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80%
kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2013r. poz. 1456 z późn.zm.) tj.
540zł.

Do wniosku dołączam
w punktach …..…… 8

dokumenty

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego

1. Oświadczenie rodzica kandydata że pracują, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w trybie dziennym.
2. Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego
lub szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.
3. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata, że pracuje, prowadzi pozarolniczą
działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w trybie dziennym.
4. Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.
___________________________________________________________________________________________
8

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zgodnie z §2 Uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Miejskiej w Sulejowie z

dnia 18 lutego 2016r.

5. Dane dodatkowe
Nauka religii

TAK

NIE

Nauka etyki, jeśli dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia z religii

TAK

NIE

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

TAK

NIE

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych
z działalnością i promocją szkoły)

TAK

NIE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb dokumentacji
działalności dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńczej szkoły zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926
ze zm.)

TAK

NIE

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Przygłowie, ul. Łęczyńska 8, 97-330 Sulejów,

dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem
dziecka w nagłych okolicznościach lub sprawami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w szkole, dane dot.
wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z działalnością i promocją szkoły.
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.




dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,
dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Data............................

Podpis MATKI (opiekuna prawnego)...............................................

Data............................

Podpis OJCA (opiekuna prawnego)...................................................

