Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Wiewcu
ROK SZKOLNY
2019/2020
Informacje o dziecku
Data
urodzenia

Nazwisko
Imię/
imiona
Miejsce
urodzenia
PESEL:
Miejscowość
Adres zamieszkania Ulica, nr
dziecka
Kod
pocztowy
Dane rodziców
Dane

Matki

Ojca

Imię / imiona
Nazwisko/ nazwiska
Nr telefonu
kontaktowego
Adres poczty
elektronicznej
Miejsce pracy:
nazwa
Adres
Telefon
Adres zamieszkania rodziców (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka):
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica, nr
Kod pocztowy

Dodatkowe informacje o dziecku (posiadanie opinii/orzeczenia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej, przeciwwskazania, choroby, itp. )

Ponadto:
− Oświadczam, że dziecko będzie uczestniczyć w nauce religii.
− Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).
Zostałem poinformowany(a), że podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne oraz, że
przysługuje mi prawo wglądu do tych danych, ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania.
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Liczba punktów

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący
lub prawny opiekun samotnie wychowujący), zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę, umowy cywilnoprawnej, uczący się w trybie dziennym, prowadzącym
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

10

Kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole

5

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
kandydata

2

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wiewiec, dnia ________________________

 Czytelne podpisy rodziców
Ojca ______________________________________

………………………………...
_____________________________________

Matki

(podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)
Pouczenie
1.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której zgłoszenie zostało wprowadzone.

