Zał. nr 3

Numer
w rejestrze
zgłoszeń

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
( spoza obwodu)
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

Wpłynęło / podpis przyjmującego

w Zielkowicach na rok szkolny 2019 / 2020

I.

WARUNEK PODSTAWOWY

1

Dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Łowicz

II.

DANE DZIECKA

 TAK

/

 NIE

Imiona
Nazwisko
PESEL
Seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość*
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania/zameldowania
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania

*Wypełnić w przypadku braku numeru PESEL
III.

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania
INNE DANE KONTAKTOWE:
Tel. domowy
Tel. komórkowy
Poczta e’ mail

IV.

POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
(3, 4, 5, 6 – latki)

1.

Liczba godzin pobytu
W godzinach:

2.
3.

(pobyt dziecka rozpoczyna się i kończy o pełnych godzinach lub w połowie
godziny, np. 700-1600, 730-1530)

Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków
(należy właściwe zakreślić)

Od

Do
śniadanie

obiad
Obia

podwieczorek

V.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W PIERWSZYM
ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Proszę
zaznaczyć
odpowiednio:
TAK lub NIE

1

Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

 TAK /  NIE (zał. - oświadczenie)

2

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

 TAK /  NIE (zał. – kserokopia orzeczenia)

3

Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec której
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

 TAK /  NIE (zał. – kserokopia orzeczenia)

4

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

 TAK /  NIE (zał. -kserokopia orzeczenia)

5

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność
lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 TAK /  NIE (zał. – kserokopia orzeczenia)

6

Dziecko osoby (matki, ojca) samotnie wychowującej.

7

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Wymagane dokumenty
oraz załączniki
do wniosku o przyjęcie dziecka
do oddziału przedszkolnego:

(zał. kserokopie: prawomocnego wyrok

VI.

1

2

VII.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ
W DRUGIM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału
przedszkolnego/szkoły podstawowej w dacie składania wniosku
i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja
Rodzice kandydata (prawni opiekunowie) pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą

sądu rodzinnego orzekającego rozwód

 TAK /  NIE lub separacje lub aktu zgonu )
oraz zał.– oświadczenie)

(zał. –kserokopia dokumentu
 TAK /  NIE poświadczającego pieczę
zastępczą)

Proszę zaznaczyć
odpowiednio:

TAK lub NIE

Wymagane dokumenty
oraz załączniki
do wniosku o przyjęcie dziecka
do oddziału przedszkolnego:

 TAK /  NIE

(zał. – oświadczenie

 TAK /  NIE

(zał. – oświadczenie)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zielkowicach gm. Łowicz, reprezentowane Dyrektora Szkoły Jolantę Zagawę;
Cel przetwarzania danych osobowych:
a. rekrutacja dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego;
Podstawa prawna przetwarzania:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245),
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola przez okres uczęszczania do przedszkola;
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji,
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została złożona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);

7.
8.

d. wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
Odbiorcą danych osobowych mogą być:
Instytucje i organy Państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 Oświadczamy, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
 Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niezgłoszenia się dziecka do oddziału przedszkolnego w dniu
1 września i braku informacji o przyczynie jego nieobecności w placówce, w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone
z listy przyjętych do oddziału przedszkolnego.

……………………………………………………….…

……………………….. ……………….………..

(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)

(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

Zielkowice,

dnia_______________________ 2019 r.

WYPEŁNIONĄ KARTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 8 MARCA 2019 ROKU .

UWAGA!
DO KARTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
WYMIENIONYCH W PUNKCIE V i VI – ODPOWIEDNIO:


w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka;



wypełnionego oświadczenia (załącznik do niniejszego wniosku) – poprzez zaznaczenie, podkreślenie lub
wypełnienie odpowiednich rubryk.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu: ............................................................................................. .......
1.

Zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego  TAK

2.

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ..............................................................................................................
Podpisy przewodniczącego i członków Komisji:

