…………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica / prawnego opiekuna

…………………………………………………
adres zamieszkania

…………………………………………………

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima
w Drzonowie
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole1 - rok szkolny 2021/2022
I. Dane osobowe dziecka i rodziców 2
1. Imię i nazwisko dziecka

2.

Data urodzenia dziecka

3.

PESEL dziecka w przypadku braku PESEL

4.

Imiona i nazwiska rodziców dziecka

Matki

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 3

Matki

serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Ojca

5.

Ojca

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
– o ile je posiadają

Matki

Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Numer domu /mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Numer domu /mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne4
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej publicznej
jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej
formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 5
1.

Pierwszy wybór (nazwa i adres przedszkola/szkoły – oddziału przedszkolnego)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Drugi wybór (nazwa i adres przedszkola/szkoły – oddziału przedszkolnego)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Trzeci wybór (nazwa i adres przedszkola/szkoły – oddziału przedszkolnego)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1
2

Zgodnie z Art. 130 ust.4 ustawy prawo oświatowe postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Zgodnie z Art. 150 ust.1 ustawy prawo oświatowe

3

Zgodnie z Art.131 ust. 1 ustawy prawo oświatowe do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
4

Zgodnie z Art. 156 1. ustawy prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej
niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne)….
5

Zgodnie z Art.150 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację
podać.

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie6
*) Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium
proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
L.p.
1.
2.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata
Niepełnosprawność kandydata

Zgłoszenie
kryterium
do oceny Tak*)

Oświadczenie7 o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność lub 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
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata

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 zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

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 zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie 8

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie9 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata

7.

Objęcie
kandydata
zastępczą

pieczą

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 2020 r. poz. 821 z późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata

Do wniosku dołączam dokumenty10 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie
…………..…... .

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący
*) Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w
kolumnie trzeciej tego kryterium, napiszcie TAK i dołączcie do wniosku oświadczenie potwierdzające
spełnianie tego kryterium
Zgłoszenie
6

Zgodnie z Art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe , w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.
7

Zgodnie z Art. 150 ust.6 ustawy prawo oświatowe oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
8

Zgodnie z art. 150 ust.2 pkt 1 lit. c ustawy prawo oświatowe

9

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja
samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8).Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
10

Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt. ustawy prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów

Lp.
1.

2.

Kryterium/*dokumenty potwierdzające
W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
*Dane potwierdza Dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu danej jednostki

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole
podstawowej
*Dane potwierdza Dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu danej jednostki

punkty
5

5

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się
w odległości bliższej, niż do właściwej szkoły obwodowej
*Zaświadczenie z zakładu pracy

4

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)
wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu
należytej opieki
*Oświadczenie rodzica

3

1.
2.

kryterium do oceny
Tak*

Zgodnie z Art. 131 ust. 4-5 ustawy Prawo oświatowe, spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez
organ prowadzący musi być potwierdzone określonymi przez organ prowadzący dokumentami.
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie
……………….…… .

……………………………………
Data

…………..…………………………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica/prawnego opiekuna dziecka

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:










Administratorem Pani/Pana – rodzica, ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima,
Drzonowo 48A tel. 943757211 mail: szkoladrzonowo@wp.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie możliwy jest
pod numerem tel. nr. 602722292 lub adresem email: iod@zeto.koszalin.pl
Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o
ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910,z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
Posiada Pan/i/prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
oświatowego j/w.
Administrator Danych
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie

V. Decyzja komisji rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………………….. ustaliła, że kandydat
…………………………………………………………………………………………………………………….
1. uzyskał liczbę punktów ………………...,
2. został zakwalifikowany/ nie został zakwalifikowany* do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. J. Tuwima w Drzonowie.
Uzasadnienie w przypadku nie zakwalifikowania:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Podpis przewodniczącego Komisji:

Podpisy członków Komisji:

…………………………………

………………………………..
………………………………..

Drzonowo, …………………………………
data
* niepotrzebne skreślić

