Krasiniec, dn. ………………..2018 r.

DYREKTOR
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W KRASIŃCU
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W KRASIŃCU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Proszę o przyjęcie dziecka: …………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
do oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich w Publicznej Szkole Podstawowej
w Krasińcu
w godzinach od ………………… do …………….. .
I.

Dane osobowe dziecka:

1. Imiona i nazwisko: ………………………………………………………………...........
2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….
3. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………
4. PESEL: …………………………………………............................................................
5. Obywatelstwo: ………………………………….............................................................
II.

Sytuacja rodzinna dziecka:

Rodzina pełna,

niepełna,

zastępcza.*
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III.

Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów:*

1. Imię i nazwisko matki/opiekunki:*
......................................................

1. Imię i nazwisko ojca/opiekuna:*
.............................................................

2. Adres zamieszkania
........................................................

2. Adres zamieszkania
.........................................................

3. Telefon kontaktowy:

3. Telefon kontaktowy:

........................................................

.......................................................

Informacja o spełnianiu kryteriów przyjęcia do oddziału przedszkolnego
określonych w Statucie Szkoły:
 (TAK / NIE) wstawić znak X we właściwej rubryce:
Lp.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
Tak* Nie*
IV.

1.

Wielodzietność rodziny dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

2.

Niepełnosprawność jednego
bądź obojga rodziców dziecka

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 2016 r. poz.
2046 z póź. zm.).

3.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka.

4.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Dokument potwierdzający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 575 ze zm.).

V.

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
wymienionych w punktach tabeli: ……………………….....................................
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VI.
Dodatkowe informacje:
Czy wyrażają Państwo zgodę , aby dziecko uczęszczało na zajęcia religii
rytmiki (Tak / Nie) (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Czy dziecko posiada (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
- opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
- orzeczenie o niepełnosprawności
Inne istotne informacje o dziecku:

(Tak / Nie),

Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie

............................................................................................................……………………..…….
Oświadczam/my, że dane o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
………….…………………………………
(data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)
a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również w systemach
informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły) mojego dziecka
oraz moich zawartych w niniejszym wniosku przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Krasińcu oraz Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze w zakresie
działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Krasińcu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 ze zm.), z zachowaniem prawa do wglądu do danych i ich poprawiania.
b. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
oraz moich zawartych w niniejszym wniosku przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Krasińcu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) dla celów związanych
z funkcjonowaniem mojego dziecka w oddziale przedszkolnym i w szkole oraz umieszczania
na tablicach ogłoszeń i szkolnej stronie internetowej: wizerunku dziecka utrwalonego na
zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych wydarzeń szkolnych lub oddziałowych
oraz danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego
ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez
szkołę.
c. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach prowadzonych
poza budynkiem i terenem szkoły.
d. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Publiczna Szkołę Podstawową im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Krasińcu wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w pracy
konkursowej, podczas zabaw, wycieczek, zajęć i uroczystości szkolnych zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 666 z póź. zm.).
e. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbioru
w ustalonych godzinach.
Krasiniec, …. 03.2018 r .
………….…………………………………
(data)

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów*)

* niepotrzebne skreślić
Wypełniony wniosek należy przekazać do sekretariatu ww. szkoły do 21 marca
2018 r.
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