………………………….…………….………
………………………….…….………………
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

Dyrektor
PRZEDSZKOLA SIÓSTR NAZARETANEK
IM. DZIECIĄTKA JEZUS W OSTRZESZOWIE
Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Dzieciątka Jezus w Ostrzeszowie

1. Dane dziecka
imię i nazwisko
data urodzenia
PESEL
w przypadku braku nr PESEL seria
i nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

2. Dane rodziców lub opiekunów prawnych
Matka:
nr telefonu
Ojciec:
adres poczty
elektronicznej
imiona i nazwiska
rodziców

Matka:
Ojciec:
Matka:
Ojciec:

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych kandydata i kandydata
A) miejsce zamieszkania kandydata

B) miejsce zamieszkania matki lub
opiekuna prawnego kandydata

C) miejsce zamieszkania ojca lub
opiekuna prawnego kandydata

4. Informacja dotycząca złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne*
*Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata 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.

1.
2.
3.

1

Informacja o kryteriach określonych w ustawie prawo oświatowe
Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w ostatniej kolumnie tego kryterium napisz TAK
i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.

L.p.

Kryterium

1.

Wielodzietność
rodziny kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie kryterium
do oceny TAK

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność 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.

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.

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.

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.

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

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

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

Dokumenty poświadczające spełnienie wybranych kryteriów z punktów od 2 do 7 składamy w formie oryginału, notarialnie
poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu
lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie …………………
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Informacja o kryteriach ustalonych przez Dyrektora Przedszkola Sióstr Nazaretanek w uzgodnieniu
z Organem Prowadzącym
Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w ostatniej kolumnie tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku
oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.

L.p.

Zgłoszenie kryterium
do oceny TAK

Kryterium

1.

Rodzeństwo uczęszczające do przedszkola.

2.

Dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie
dziennym.

3.

Liczbę zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia wykraczającą ponad realizację podstawy
programowej (1 punkt za każdą godzinę).

4.

Dzieci z Gminy Ostrzeszów.

5.

Dzieci rodzeństwa lub rodziców absolwentów przedszkola.

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……..………….
DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU: OD GODZ. ………….. DO GODZ. …………
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Dzieciątka Jezus w Ostrzeszowie, ul. Leśna 5, 63-500 Ostrzeszów.
1. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem: basiafe@poczta.fm.
2. Przedszkole w ramach prowadzonej przez siebie działalności przetwarza dane osobowe uczniów, a także ich rodziców oraz innych opiekunów ustawowych uczniów
w zakresie i w celu niezbędnym do wypełniania ustawowych obowiązków dokumentowania
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej.
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Przekazanie danych osobowych przez rodziców
i innych opiekunów ustawowych uczniów, jak i przez samych uczniów w celu i zakresie niezbędnym do dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej jest wymogiem ustawowym.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w podanym powyżej zakresie i celu są :
- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
- Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji zasad działania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych
resocjalizacyjnych.
- Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
4. Okres przetwarzania wskazanych danych jest dostosowany do konieczności wypełniania ustawowych obowiązków ciężących na administratorze, dokumentowania przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
5. Dane mogą być przekazywane upoważnionym funkcjonariuszom przedszkola, rodzicom oraz opiekunom ustawowym, a także funkcjonariuszom organów nadzoru
pedagogicznego i innym instytucjom sprawującym nadzór nad działaniem placówki w zakresie ustalonym ustawowo.
6. Rodzice i inni opiekunowie ustawowi uczniów mają prawo wglądu do tej dokumentacji; mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych, jeżeli przetwarzanie danych jest nieprawidłowe.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się
w sposób nieprawidłowy.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
Data

…………………………………………….……………
Czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata
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