WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
W NIEPOŁOMICACH NA ROK 2018/2019

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019. Dziecko
obecnie uczęszcza do:……………………………………………………………………………...
(nazwa przedszkola i miejscowość)

1.

Dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów:

Imię/imiona i nazwisko dziecka

……………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia
dziecka
dzień

miesiąc

rok

miejsce urodzenia

numer PESEL dziecka
w przypadku braku numeru PESEL –
seria i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Adres zamieszkania
dziecka *

Pesel

kod pocztowy _ _ - _ _ _

miejscowość ………………………………………………

ulica ……………………………………………nr domu ……… mieszkania……………
Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów prawnych
dziecka

Adres zamieszkania
rodziców/opiekunów prawnych
dziecka

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
dziecka (o ile je posiadają)

Matki/opiekunki prawnej

Ojca/opiekuna prawnego

…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………
Matki/opiekunki prawnej:

…………………………………………………
Ojca/opiekuna prawnego:

kod pocztowy _ _ - _ _ _

kod pocztowy _ _ - _ _ _

miejscowość ……………………………

miejscowość ……………………………

ulica ……………………………………

ulica ………………………………………

nr domu………mieszkania……………

nr domu………mieszkania……………

Matki/opiekunki prawnej
adres poczty elektronicznej

Ojca/opiekuna prawnego
adres poczty elektronicznej

e-mail……………………………………

e-mail…………………………………………

telefon…………………………………

telefon………………………………………

*Art. 26 §1 Kodeksu Cywilnego: „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce
zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej”.

2.

Informacja o stanie zdrowia dziecka (przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie, przeciwskazania).

………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………
3.

Inne informacje (opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej).

………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………

Oświadczam, że:
1) wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;
2) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia;
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3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla celów
związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm./
4) zostałam/em poinformowany o celu zbierania danych, przysługującym mi prawie wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania – swoje dane przekazuję dobrowolnie;
5) przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor szkoły może żądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających dane zawarte w karcie zgłoszenia;
6) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Data złożenia
karty

Podpis matki

Podpis ojca

Potwierdzenie odbioru
wniosku wraz z
załącznikami

* Wypełniamy w przypadku dziecka spoza gminy Niepołomice
KRYTERIA PRZYJĘĆ (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria ustawowe (art.131 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo Oświatowe)
1.

Wielodzietność rodziny kandydata załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata: załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.poz.2046 i 1948).
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.poz.2046 i 1948).
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.poz.2046 i 1948).
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
załącznik: 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. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r.poz.2046 i 1948).

3.

4.

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą załącznik: 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.575,1583 i
1860).
Kryteria dodatkowe

6.

1.

Dziecko obojga rodziców odprowadzających podatek dochodowy w gminie Niepołomice (w przypadku samotnego
wychowywania dziecka przez jednego z rodziców kryterium rekrutacyjne jest spełnione wówczas, gdy rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym) liczba pkt 50;dokumenty potwierdzające spełnianie
kryterium: pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie stacjonarnym ( w przypadku samotnego
wychowywania dziecka przez jednego z rodziców kryterium rekrutacyjne jest spełnione wówczas, gdy rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym) -liczba punktów 30; dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium rekrutacyjnego: zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej potwierdzone wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej bądź wydrukiem z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o odbywaniu studiów w szkole wyższej w trybie
stacjonarnym.
Rodzeństwo dziecka już uczęszczającego do szkoły- liczba pkt 10; dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium :
pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.
Położenie szkoły do której ma być przyjęte dziecko, w promieniu 3 kilometrów od miejsca zamieszkania dziecka liczba pkt. 5 ; dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium ; pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
Inne specyficzne potrzeby dziecka wskazane przez wnioskodawcę , tj. przewlekła choroba dziecka, lub potrzeba
kształcenia specjalnego - liczba pkt 5; dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: zaświadczenie lekarskie o
pozostawaniu dziecka w stałym leczeniu w związku z przewlekłą chorobą, opinia poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.
4.
5.
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OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE
Zgłaszam potrzebę korzystania z zajęć
opiekuńczych po zakończonych zajęciach
obowiązkowych ( 8.00-13.00)

Tak
w godz. od 13.00 do………....

Nie

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na publikację przez Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Niepołomicach, siedziba ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice, wizerunków (zdjęć) mojego
dziecka/podopiecznego …………………………………………………………...w tym także na stronie
( imię i nazwisko)

internetowej placówki, w celach związanych z jej działalnością.
…………………………

………………………………………

………………………………………

data

czytelny podpis matki /prawnej opiekunki

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Przyjmuję do wiadomości, że Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
przetwarza dane osobowe dotyczące mojego dziecka ( w tym dane osobowe rodziców/opiekunów
prawnych) w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. ( Dz.U.z 2004 r. nr 256, póź 2572 późn.zm.).
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie wglądu do danych
oraz prawie do ich poprawiania i uzupełniania.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż zgodnie z prawem Szkoła Podstawowa im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka i/lub mojego wizerunku przez innych rodziców/opiekunów prawnych ( np. poprzez
zamieszczanie zdjęć, filmów z wizerunkiem w Internecie, np. za pośrednictwem portali
społecznościowych, takich jak np. Facebook. NK,Picassa, itp.)
…………………………

………………………………………

………………………………………

data

czytelny podpis matki /prawnej opiekunki

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA RELIGIĘ/ETYKĘ*
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobów organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§1 ust.1),
(§3.1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażają takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki
w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego na zasadach określonych w art. 22. Ust.2 pkt.3
ustawy o systemie oświaty).
Wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka* ………………………………………………………………
Uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii/etyki* prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.
…………………………

………………………………………

………………………………………

data

czytelny podpis matki /prawnej opiekunki

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić
3

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna
Ogólna liczba uzyskanych punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej w Niepołomicach.
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………......................................
1. zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego od dnia ………………………
2. nie zakwalifikowała dziecka do oddziału przedszkolnego z powodu :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków Komisji:

Podpis Przewodniczącego Komisji
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