…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy- rodzica (opiekuna) dziecka

…………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji
                                                                                                Pani/Pan
                                                                                              …………………………………………………………………………..
                                                                                               Dyrektor
                                                                                            ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                  Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego                     przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu

Dane osobowe dziecka  i rodziców ( opiekunów)

1.
Imię /Imiona i Nazwisko dziecka

2.
Data  i miejsce urodzenia dziecka

3.
PESEL dziecka
w przypadku braku PRESEL serię  i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.
Imię / Imiona i nazwiska rodziców dziecka
Matki



Ojca

5.
Adres i miejsce zamieszkania  
rodziców i dziecka
Kod pocztowy



Miejscowość



Ulica



Numer domu/ numer mieszkania

6.
Adres i miejsce zameldowania
  rodziców i dziecka

7.
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka 
– o ile je posiadają
Matki
Telefon do kontaktu




Adres poczty elektronicznej



Ojca
Telefon do kontaktu




Adres poczty elektronicznej

8.
Odległość z domu do szkoły  w km 
( licząc od bramy domu do bramy szkoły)

9.
Rodzeństwo
Rocznik
Imię dziecka












10.
Informacje zdrowotne o dziecku, które zdaniem rodzica zasługują na szczególną uwagę, a o których szkoła powinna wiedzieć:










Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne
 Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka  do więcej niż jednego punktu przedszkolnego  zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola  przy szkole w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa przedszkola;  Adres przedszkola

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa przedszkola, Adres przedszkola

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty  i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie

Lp.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium
Zgłoszenie kryterium do oceny      Tak*)
-1-
-2-
-3-
-4-
1.
Wielodzietność rodziny dziecka
Oświadczenie   o wielodzietności rodziny dziecka

2.
Niepełnosprawność dziecka
Orzeczenie  o potrzebie kształcenia  specjalnego

3.
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
Orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne

4.
Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
Orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne

5.
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
Orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne

6.
Samotne wychowywanie dziecka  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 dziecka pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą


*) Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium , w kolumnie czwartej  przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać „TAK”    i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej  dołączyć  do wniosku dokumenty potwierdzające  spełnianie tego kryterium. W przypadku niespełniania któregoś  z kryteriów w kolumnie nr 4 wpisujemy „NIE”

Oświadczenie wnioskodawcy
 Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym  stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem  oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( tekst jedn.: Dz. U. z 2002., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

…………………………..                                                      …………………………………………………………………………………
Data                                                                                                       Czytelny  podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

