……………………………………………
Imiona i nazwiska wnioskodawców - rodziców/opiekunów kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie

Zgłoszenie dziecka
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
na rok szkolny 2015/2016
I Dane osobowe kandydata i rodziców1
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
3.

PESEL kandydata
w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania

5. rodziców i kandydata 2

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów

Matki

6. rodziców kandydata (o ile je posiadają)

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

II Informacja o kolejności wyboru3
Zgodnie z art. 20t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji
rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
2

Jeżeli zgłaszający skorzystał z prawa składania zgłoszenia o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej
jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 4
1. Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego przy SP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/oddziału przedszkolnego przy SP

2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego przy SP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/oddziału przedszkolnego przy SP

III Inne informacje, uznane przez rodzica za istotne, tj. dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju
psychofizycznym dziecka5
……………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………………..

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia są dyrektorzy
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, wskazanych w II części wniosku.
Oświadczenia wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelne podpisy wnioskodawców
(rodziców/opiekunów kandydata)

Zgodnie z art. 20za ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie
więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne).
3

Zgodnie z art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację
podać.
4

Zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty: „W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej szkole (…) odpowiedniej opieki, odżywiania oraz
metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły (…) uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowie, stosowanej i rozwoju
psychofizycznym dziecka.”
5

