Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej
Wniosek o przyjęcie dziecka do
Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rybnej

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych
opiekunów kandydata lub osób/podmiotów
sprawujących pieczę zastępczą nad kandydatem

Matki

(podkreślić właściwe)

Ojca

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata

Okres zamieszkania
(od kiedy)
Matki Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca

Adres poczty elektronicznej

II. W związku z możliwością złożenia wniosku do trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prosimy
o zaznaczenie wg kolejności preferowanych placówek:
1.

Pierwszy wybór:
................................................................................................................................
(nazwa placówki)

2.

Drugi wybór:
.................................................................................................................................
(nazwa placówki)

3.

Trzeci wybór:
.................................................................................................................................
(nazwa placówki)

III. Informacja o spełnianiu kryteriów zgodnie z art. 131 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

L.p.

Kryterium

Tak

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Nie

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą
NR V.24.2015 Rady Gminy Czernichów

L.p.

Kryterium

Tak

Nie

1.

Dziecko obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub
studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych
2.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim
3.

Dziecko, którego rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Czernichów

4.

Dziecko, które jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym

5.

6.

Dziecko posiadające rodzeństwo kontynuujące edukację w danej placówce.
Dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego oddziału
przedszkolnego.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach

do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1
2. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i jego
załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."
……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1

