DYREKTOR
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADECZNICY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RADECZNICY1
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Proszę o przyjęcie córki/syna ................................................................................................................
(nazwisko i imię dziecka)
do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy w roku szkolnym
2021/2022

Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych2:
(Tabelę należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI)

1.

Imię/imiona i nazwisko dziecka

2.

Data urodzenia dziecka

3.

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

4.

Imię/imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów prawnych
dziecka

matki
ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
miejscowość
rodziców / opiekunów prawnych
i dziecka3
numer domu/numer
mieszkania
kod pocztowy

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców /
opiekunów prawnych dziecka
- o ile je posiadają

matki

ojca

telefon
do kontaktu
adres poczty
elektronicznej
telefon
do kontaktu
adres poczty
elektronicznej

Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki
komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale
bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
3
Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej 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.
1
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Informacja o spełnianiu kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Radecznicę5
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej
tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium

L.p
.

Zgłoszenie
kryterium
do oceny Tak*)
3

Kryterium
2

1
1.

2.
3.

Wartość
kryterium
w punktach
(wypełnia
komisja)

Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku osób
samotnie wychowujących dziecko – rodzic lub opiekun prawny
pracują/pracuje lub studiują/studiuje w systemie stacjonarnym
Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza do szkoły podstawowej,
w której znajduje się oddział przedszkolny, do którego prowadzona
jest rekrutacja

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radecznicę
oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z
postępowaniem
rekrutacyjnym,
prowadzonym
na
podstawie
ustawy
z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Publiczna Szkoła Podstawowa
w Radecznicy.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym 4.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781
ze zm.).
3. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych
we wniosku.
.................................................................................
Miejscowość, data

........................................................

.........................................................

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, 1517) – 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 8 lat.
5
Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana
publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych
potrzeb społecznych.
4
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ZAŁĄCZNIK
do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Informacje dodatkowe o dziecku
1. Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie

wydane przez poradnię psychologiczno –

pedagogiczną, opinie/ orzeczenia lekarskie

TAK / NIE (podkreślić właściwe)

2. Szkoła obwodowa (proszę podać nazwę i adres szkoły): .........................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego istotne
dane ostanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka – proszę zaznaczyć
krzyżykiem

Problemy zdrowotne, zalecenia lekarskie (wskazać jakie)
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Potrzeba szczególnej opieki (wskazać jaka)

Deklaracja woli uczestniczenia w nauce religii –
zaznaczyć właściwe

Prosimy o podanie jeszcze innych informacji o dziecku, które uważają Państwo za ważne,
które pomogą nam sprawować nad nim jak najlepszą opiekę:

3

1. Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w imprezach i uroczystościach
szkolnych oraz na wyjście dziecka poza teren szkoły (w ramach zajęć).
 TAK
 NIE
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka oraz jego
imienia i nazwiska w publikacjach dotyczących promocji szkoły.
 TAK
 NIE
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka
do celów opieki medycznej prowadzonej przez NZOZ – Ośrodek Zdrowia
w Radecznicy.
 TAK
 NIE
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką zdrowotną, w tym
na prowadzenie profilaktycznych przeglądów przez pielęgniarkę szkolną w Publicznej
Szkole Podstawowej w Radecznicy.
 TAK
 NIE
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
dla celu ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczenia w czasie wycieczek szkolnych.
 TAK
 NIE

.................................................................................
Miejscowość, data

........................................................

.........................................................

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna
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