Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.)

Deklarowane godziny pobytu
dziecka

Nazwa i adres placówki
1

Gminne Przedszkole Integracyjne w Samoklęskach
Samoklęski 206
38 – 223 Osiek Jasielski

DANE OSOBOWE DZIECKA
imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia

od godz.…….. do godz. ………...

drugie imię

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica
nr domu
nr mieszkania
kod
miejscowość
pocztowy
gmina
powiat
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA ( Wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
ulica
nr domu
nr mieszkania
kod
miejscowość
pocztowy
gmina
powiat

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA ( Wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)
ulica
nr domu
nr mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
gmina
powiat
telefon komórkowy
adres e-mail
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO ( Wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
dziecka)
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
nr mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
gmina
powiat
telefon komórkowy
adres e-mail
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KRYTERIA PRZYJĘĆ
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria ustawowe
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - załącznik nr 3,
Niepełnosprawność kandydata

3.

Załącznik: 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm)
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm)
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm)
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

załącznik: 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) – załącznik 4
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm).

2

Dodatkowe kryteria przyjęć
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria wynikające z Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski nr XXX/171/2017
z dnia 31 marca 2017r
1.

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem
szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

Załącznik: oświadczenie rodzica dziecka pięcioletniego lub dziecka objętego
rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym o spełnianiu kryterium
odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka do wybranego przedszkola według wzoru - załącznik nr 5
2.

3.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
Załącznik: zaświadczenie
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.
Załącznik - aktualne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, ze wskazaniem miejsca wykonywania
pracy

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
wskazanej we wniosku o przyjęcie
Załącznik - kopia deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub oświadczenie
rodzica o zamiarze kontynuacji nauki w szkole podstawowej, w tym zespole szkół,
w którym funkcjonuje dane przedszkole (przez co najmniej jedno dziecko) - według
wzoru - załącznik nr 6;

5.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty,
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579)
Załącznik - zaświadczenie

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu:
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Pouczenia:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679
(RODO) Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach
reprezentowana przez Dyrektora zwanego dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel.
134420023, e-mail: spsamokleski@poczta.onet.pl.
2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres
email: iod.edu@interia.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz rocznego
przygotowania przedszkolnego.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie
obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) oraz rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170 ze zm.).
5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw
trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa dotyczące archiwizacji.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych
osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień. W przypadku nieprawidłowego
przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w
przedszkolu do dnia 26 lutego 2021 r.
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