WNIOSEK/ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PARCZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Wypełniony czytelnie wniosek należy złożyć
w terminie 1 marca 2018 r. – 31 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły
[DO WNIOSKU/ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE]
Data złożenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA1
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Miasto/wieś

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

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. Natomiast zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.. Dz.U z
2016 r. poz. 380 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 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. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania
dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
1

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Miasto/wieś

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego (należy załączyć KOPIĘ dokumentu)
Dziecko posiada opinię wydaną przez poradnie
psychologiczno - pedagogiczną

(należy zakreślić odpowiedź)
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

(należy załączyć KOPIĘ dokumentu)

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
(należy załączyć KOPIĘ dokumentu)

Dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej
(3 września 2018 należy złożyć deklarację uczęszczania do świetlicy)

Dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole
(3 września 2018 należy złożyć deklarację uczęszczania na obiady)

Adres szkoły obwodowej (wypełnić w przypadku dzieci spoza
obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie)

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic mieszka za
granicą

Nieznany

Rodzic mieszka za
granicą

Drugie imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Miasto/wieś

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/praca/komórka*
Adres poczty elektronicznej *
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Imię*

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Miasto/wieś

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/praca/komórka*
Adres poczty elektronicznej *
*oznaczone pola wymagane

Oświadczenia :

1) Wyrażam wolę, uczęszczania mojego syna/mojej córki na zajęcia: (należy zakreślić odpowiedź)
Religii

Etyki

Religii i etyki

Nie wyrażam zgody na żaden
przedmiot z wymienionych

2) Wyrażam zgodę na wykonywanie okresowych przeglądów czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę
3)
4)

5)
6)
7)
8)

szkolną.
Wyrażam zgodę na udzielenie czynności ratujących życie oraz wezwanie karetki pogotowia w sytuacjach
ratujących życie lub zdrowie mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka
w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej placówki, nie będę rościć żadnych praw z tego
tytułu. W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole
pierwszego wyboru, na liście dzieci zakwalifikowanych/ przyjętych i liście dzieci niezakwalifikowanych
/nieprzyjętych.
Składający wniosek ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu treści danych w nim
zawartych i ich poprawiania.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach
do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.

………………………………………………

……………..…………………………………….

podpis matki lub opiekunki prawnej

podpis ojca lub opiekuna prawnego

Kryteria przyjęć dla kandydatów spoza obwodu szkoły
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria podstawowe
Wynikające z Ustawy z 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. ,poz. 59)
1.
2.

Wielodzietność rodziny ( troje i więcej dzieci )
Niepełnosprawność kandydata (dokumenty potwierdzające )

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (dokumenty potwierdzające )

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (dokumenty potwierdzające )

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (dokumenty potwierdzające )

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (dokument potwierdzający )

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

( dokument potwierdzający )

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego –
określone w uchwale nr XXXI/233 Rady Miejskiej w Parczewie

Kryterium
1.

samorządowe

Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług szkoły.
(oświadczenie rodziców o posiadaniu rodzeństwa korzystającego z usług szkoły zawarte w złożonym

wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego)



Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.



W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających
spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.



Informacja o liście zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości na terenie placówki
do dnia 12 kwietnia 2018 r.



Rodziców, zobowiązuje się do potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w postaci
pisemnego oświadczenia w okresie od 13.04.2018 r. do 20.04.2018 r.



w przypadku braku potwierdzenia rodzic wyraża zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziału przedszkolnego



Informacja o liście kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do wiadomości na terenie placówki
do dnia 23.04.2018r. do godz. 1500

……………..……………………………………………………………………………………………
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

