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(Miejscowośći data)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowcu

WNIOSEKl
o przviecie dziecka czteroletniego do oddziałuprzedszkolnego
I. Dane osobowe dziecka i rodzicÓw2:
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Miejsce urodzenia...
PESEL
Imiona i nazwisko matki/prawnej opiekunki
Imiona i nazwisko ojca/prawnegoopiekuna
II. Adres miejsca zamieszkania rodzicÓw dziecka (prawnych opiekuntiw) i dziecka

kod pocfowy

poczta

mreJScowosc

ulica nr domu/ nr mięszkania

tel. kontaktowy do matki / tel. kontaktowy do ojca

adres poczĘ elektronicznej do matki / adres pocżEye|ektronicznejdo ojca

'

Zgodnie z Art.20a ust. 4 ustawy o systemie oświaty,postępowanierekrutacyjnejęst prowadzone na wniosek
rodzica kandydata.

2 ,,WyraŻam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla poffzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie zUstaw4 z dnia29.08.1997 roku o ochronie Danych osobowych; tekst jednolity: Dz.IJ.
z 2002r .N r 1 0 l ,Po Z .9 2 6 z ę z rr t.) .,,

\
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III Adres zameldowania, jeże|ijest inny niż zamieszkania rodzicÓw dziecka ( prawnych
opiekunÓw) i dziecka
IV. Wskazanie kolejnościwybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego albo publicznych szkÓł w porządku od najbardziej do
naj mniej preferowanych
Miejsce

1.

Nazwa publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszko|negoa|bo publicznych szkÓł
PSP w Makowcu

2.
3.
Do wniosku dołaczasie dokumentv potwierdzaiace spełnianiekrvteriÓw ustawowvch3:
1.

oświadczenie
o więlodzietności
rodziny dziecka,

f.

orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnegowydane ze wzg|ędu na niepełnosprawność
dziecka lub rodze stwa dziecka, orzeczenieo niepełnosprawności
lub orzeczen|erÓwnowazne
w rozumieniu przepisÓw ustawy z dnia 21 sierpnia L991 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznejoraz zatrudnianiuosÓb niepetnosprawnych'

3.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwÓd lub separację lub akt zgoilJ oraz
oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu zadnego dziecka
wspÓlnie z jego rodzicem,

4.

dokument poświadczającyobjęcie dziecka pieczą zastępczązgodnie z ustawąz dnia9 czerwca
z0|| r. o wspieraniurodziny i systemiepieczy zastępczej.

Do wniosku dołacza sie dokumentv potwierdzaiace spełnianie dodatkowvch krvteriÓw
ustalonych w uzgodnieniu z organem prowadzacym:
l)oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata w rejonie szkoły
2)zameldowanie na terenie gminy
3)oświadczenię o rea|izacji obowiązku szkolnego w naszej szkole przez rodzeristwo
kandydata
4. Prowadzenie działalnościgospodarczej na terenie gminy
5)oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole,
znajduje się w poblizu szkoły
6)oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna/ o irlrtych uzasadnionych sytuacjach.

cryte|nypodpis osoby składającejwniosek

, Dokumenty, potwierdzającespetnianiekryteriÓw ustawowych wymienionych w punkcie 2,3 i4 oraz
dokumenty potwierdzającespetnianiekryteriÓw organu prowadzącegow punkcie |,3 i 4 niniejszego
wniosku zgodnie z Art.20t ust. 3 ustawy o systemie oŚwiaty są składanew oryginale, notarialnie poŚwiadczonej
zgodnie zart.76a $l Kodeksu postępowaniaadministracyjnego
kopii, albo w postaci urzędowopoświadczonego
lub
wyciągu
z
dokumentu.
odpisu
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l. Deklaruj ę udział mojego dzieckaw zajęciach religii _ TAKAIIE
podkreślić)

(właściwe

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U .f002 nr 101, poz, 926 ze zm.) vtyrahm zgodę na przetwatzanie danych mojego
dziecka w celach ewidencyjnych oraz działalnościstatutowej szkoły (tak/nie
właściwepodkreślić).
3. oświadczanrlŻe zostałempoinformowanY, Że administratorem podanych przeze mnie
danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu oraz, Żę mam prawo wglądu i
poprawiania moich danych.

datai podpis
4. Jednocześnie wyrażan zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku
(ewentualnych zdjęć:)mojego dziecka na stronie internetowej szkoły w celu promocji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowcu (tak/nie - właściwepodkreślić).
datai podpis

