Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim Przedszkole Samorządowe

Data i godzina złożenia
wniosku
Wypełnia Przedszkole

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
na rok szkolny 2018/2019

DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko*

Imię*

PESEL*

Data
urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Gmina*

Miejscowość*
Kod pocztowy*

Ulica*
Nr domu*/Nr
mieszkania

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)
Nr orzeczenia
Poradnia, która wydała orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia
(rodzaj niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje o dziecku:

TAK

NIE

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do: (proszę postawić znak x przy wybranej opcji)
przedszkola w Radzyniu Chełmińskim

oddziału przedszkolnego w Rywałdzie

WYBRANE PLACÓWKI INNE:
LP
1.

Przedszkole

2.

(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Rodzic

Opiekun prawny

Nie żyje

Imię*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*
Miejscowość*
Kod pocztowy*

Nieznany

Nie udzielił
informacji

Rodzic mieszka za granicą

Nazwisko*

Gmina*
Ulica*
Nr domu*/Nr
mieszkania

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
* oznaczone pola wymagane
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Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim Przedszkole Samorządowe
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Rodzic

Opiekun prawny

Nie żyje

Imię*

Nieznany

Nie udzielił
informacji

Rodzic mieszka za granicą

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*
Miejscowość*
Kod pocztowy*

Gmina*
Ulica*
Nr domu*/Nr
mieszkania

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW PRZYJĘĆ
(przy spełnianych kryteriach należy wpisać „TAK”, przy kryteriach niespełnianych należy wpisać „NIE”

Kryteria ustawowe:
TAK / NIE
1

Wielodzietność rodziny kandydata (3 lub więcej dzieci)

2

Niepełnosprawność kandydata

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz niewychowywanie dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

7

Wypełnia
komisja
rekrutacyjna

Kryteria samorządowe:

2

Odległość zamieszkania dziecka od oddziałów przedszkola w Radzyniu
Chełmińskim jest mniejsza niż odległość zamieszkania dziecka do oddziału
zamiejscowego w Rywałdzie.
Dziecko sześcioletnie.

3

Dziecko pięcioletnie.

4

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Dziecko, którego rodzice wyrażają chęć zapisania dziecka na 3 godziny ponad
obowiązkowe 5 godzin wychowania przedszkolnego w całym roku szkonym.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2017/2018
edukację przedszkolną w przedszkolu lub naukę w Zespole Szkół w Radzyniu
Chełmińskim

1

5
6

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 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.).
2. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.
3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
Dyrektor przedszkola może prosić o przedłożenie do wglądu dodatkowych dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
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W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez dyrektora dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia podanego kryterium.

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

………………………………………………………………
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji
dziecka do przedszkola jest przede wszystkim art.23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane
dotyczą wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to
niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art.
27. ust. 2 pkt. 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny
innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich
ochrony.
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 i art.27 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu przyjęcia dziecka do
przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w przedszkolu na liście
dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do przedszkola lub liście dzieci nieprzyjętych.
Zapoznałam się z treścią powyższych pouczeń.

……………………………………………………………
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

………………………………………………………………
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)
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