WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
I. Informacja o dziecku
1. .....................................................................................................................…..…….………...…………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
2. .....................................................................................................................…....……..…………...……………………………………………………
(data urodzenia)
3. Numer PESEL dziecka

4.Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….………………………………….………………..
II. Wybór przedszkola:
Rodzic/ prawny opiekun dziecka wskazuje kolejność wyboru przedszkola na terenie Gminy Jemielnica -maksymalnie trzy ( proszę wpisać cyframi
wg kolejności wyboru):
•
Publiczne Przedszkole w Jemielnicy
[ ]
•
Publiczne Przedszkole w Jemielnicy oddział zamiejscowy Barut
[ ]
•
Publiczne Przedszkole w Jemielnicy oddział zamiejscowy Centawa
[ ]
•
Publiczne Przedszkole w Jemielnicy oddział zamiejscowy Gąsiorowice
[ ]
•
Publiczne Przedszkole w Jemielnicy oddział zamiejscowy Łaziskach
[ ]
•
oddział przedszkolny przy PSP Piotrówka
[ ]
III. Deklaracja godzinowa (jeżeli dziecko kandyduje do przedszkola w Jemielnicy)
Deklaruję pobyt mojego dziecka w przedszkolu:
Publiczne Przedszkole w Jemielnicy od……………….….do…………….....
IV. Informacje o rodzinie dziecka
1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów/
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy (domowy,
komórkowy)
Adres e-mail
Adres zamieszkania jeśli jest inny niż
dziecka

IV. Informacje o stanie zdrowia dziecka – choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np. dieta, alergie
pokarmowe …………..……………………...……....……………………………………..…………………………..….……………………………….
V. Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka:
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
◼ przestrzegania postanowień statutu przedszkola
◼ podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
◼ regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
◼ przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną
◼ przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
◼ uczestniczenia w zebraniach rodziców.

...............................................................................
..............................................................................
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

VI. Oświadczenie o spełnieniu wybranych kryteriów gminnych
Oświadczam, że (właściwe podkreślić):

1)
2)
3)

rodzeństwo mojego dziecka będzie kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru;
moje dziecko zostało zgłoszone do przedszkola pierwszego wyboru jednocześnie ze swoim rodzeństwem;
moje dziecko w ubiegłym roku szkolnym nie zostało przyjęte do wybranego przedszkola ale przyjęto go na wolne miejsce
w innej placówce – oddział zamiejscowy Barut, Centawa, Łaziska, Gąsiorowice.

...............................................................................
..............................................................................
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

VII. Kryteria ustawowe – I etap rekrutacji
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych – właściwe podkreślić
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 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(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.);
3) Orzeczenie o niepełnosprawności rodziców lub rodzeństwa kandydata;
4) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
5) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r.poz.135, z późn.zm.).

VII. Kryteria gminne – II etap rekrutacji
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów gminnych – właściwe podkreślić
1.
2.
3.

Zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno – prawnej, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu
pozarolniczej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 10 hektarów fizycznych obojga rodziców;
Zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno – prawnej, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu
pozarolniczej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 10 hektarów fizycznych jednego z rodziców;
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny;

VIII. Oświadczenia:
1.Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z siedzibą pod adresem ul.Długa 11B , 47-133
Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email przedszkole@jemielnica.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
2.Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
3.Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania obowiązku nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.
2 lit. b RODO) wynikającego z ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. - Prawo oświatowe w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
oddziału przedszkolnego.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
niepodania wymaganych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
5.Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę
prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa
wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
7.W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jemielnica.……………………...……...……...……...
...........................................................................
………………………………………………..
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

