Szkoła Podstawowa w Żukowie
Żuków 125, 22-200 Włodawa
tel./fax: 82 571 72 24
spzukow@poczta.onet.pl
www.spzukow.pl
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ZAMIEJSCOWEGO ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO W KOROLÓWCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ŻUKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

1. Dane osobowe dziecka:
Pierwsze imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):
-

-

Miejsce urodzenia:

Numer ewidencyjny PESEL:

Adres zamieszkania dziecka:
Miejscowość:

Ulica i numer domu/mieszkania:

Kod pocztowy, poczta:

Adres zameldowania dziecka: (wypełnić, jeśli adres zameldowania jest inny niż adres
zamieszkania)
Miejscowość:

Ulica i numer domu/mieszkania:

Kod pocztowy, poczta:
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2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
a) Matka/prawna opiekunka
Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki:

Telefon: ___________________________________________________________________________________________
Miejsce zatrudnienia:
______________________________________________________________________________________________________
Miejsce zamieszkania matki/prawnej opiekunki (wypełnić, jeśli adres zamieszkania jest
inny niż adres dziecka):
Miejscowość:

Ulica i numer domu/mieszkania:

Kod pocztowy, poczta:

b) Ojciec/prawny opiekun
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna:

Telefon: ___________________________________________________________________________________________
Miejsce zatrudnienia:
______________________________________________________________________________________________________
Miejsce zamieszkania ojca/prawnego opiekuna (wypełnić, jeśli adres zamieszkania jest
inny niż adres dziecka):
Miejscowość:

Ulica i numer domu/mieszkania:

Kod pocztowy, poczta:
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3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o spełnianiu kryteriów zgodnych
z Uchwałą Nr XXXIV/230/17 Rady Gminy Włodawa, z dnia 29 marca 2017r.,
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Włodawa.
Proszę napisać w rubryce TAK lub NIE przy każdym z kryteriów.
Lp.

1.

2.
3.

Kryteria z Uchwały nr XXXIV Rady Gminy Włodawa z dnia 29
marca 2017r.
Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun
prawny samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na
umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo
pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się
(studiują) w systemie dziennym.
Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale
przedszkolnym wynosi powyżej 5 godz.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału
przedszkolnego.

tak/nie

punkty

30

20
10

Dyrektor/przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje
zawarte w ww.oświadczeniach.
Pouczenie :
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1646)dane są zbierane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji
rodzinnej dziecka. Są udostępniane nauczycielom – wychowawcom, którzy są zobowiązani do
zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie
wyrażam zgodę.
2. W przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki, będą Państwo zobowiązani potwierdzić wolę
uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego, w terminie podanym w harmonogramie
postępowania rekrutacyjnego. Brak potwierdzenia woli w określonym terminie oznacza wykreślenie
dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego i utratę miejsca
w placówce.
3. Administratorem danych osobowych z tego wniosku jest Szkoła Podstawowa w Żukowie. Dane są
przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązku prawnego. Pełna
klauzula informacyjna jest dostępna na stronie szkoły i w siedzibie Administratora.

Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczam, że podane we wniosku dane są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych.
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 od 6 miesięcy do lat 8.

………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu:

Zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego na rok szkolny: ……………………………………
3-4 -latki

liczba punktów - ……….

5-6 -latki

liczba punktów - ……….

Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała dziecka z powodu :

……………………………………..…………………………………………
(podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej)
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