WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola publicznego "Happy Bees" przy ul. Strachocińskiej 21 we Wrocławiu

DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*
Imię*

Drugię imię

Nazwisko*

Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszk.

Kod pocztowy*
Dane teleadresowe do powiadomienia o wynikach rekrutacji
adres e-mail**
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszk.

Kod pocztowy*
MIEJSCE ZATRUDNIENIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Nazwa pracodawcy
Adres
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Tel. Kontaktowy
Adres e-mail
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszk.

Kod pocztowy*
MIEJSCE ZATRUDNIENIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwa pracodawcy
Adres
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Tel. Kontaktowy
Adres e-mail
*pola wymagane

KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnianych kryteriach proszę postawić znak "X")
Kryteria ustawowe
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******
Kryteria dodatkowe
1 Kontynuacja uczęczszania do placówki
2 Kolejność zgłoszeń

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:
Zamieszkanie:
a) zameldowanie stałe
b) zameldowanie czasowe na dzień 01.09.2014r.
c) zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej
***Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
****Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie 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
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
- oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryterium: wielodzietność
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
(art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)w przypadku kryterium samotność rodzica****
- 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
- dokument poświadczający objęcie dziecka 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) (art. 20t ust.
2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)
Inne uwagi rodzica/opiekuna

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.) oświadczam, że podane dane są prawdziwe.
Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest wybrane przedszkole wymienione w niniejszym wniosku,
2) dane będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji procesu rekrutacji do przedszkoli
3) dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
4) obowiązek podania danych wynika z art. 20t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z późn zm.),
5) prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze
przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.)
data wypełnienia wniosku
(dzień, miesiąc, rok)

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

