…………………………………………………….
data wpływu (wypełnia szkoła)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gąskach
WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Gąskach
na rok szkolny 2021/2022
(dotyczy kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko)

I. Dane dotyczące dziecka (kandydata)
1.Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………….…………………..…………………………...…….
2. Data urodzenia …………………………………………………………….………………………………………………………………………….
3. Numer PESEL ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość ……………………………………….………………..………………………………………………………..
II. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów
1.Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata:
matki: ……….……………………………………….……...………………….….…………………….…………………………………………....
ojca: ………….……..………………………………………………………………….………………….………………………………………..……
2. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata: …………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
3. Adres poczty elektronicznej (o ile posiadają) i numery telefonu (o ile posiadają):
matki: ……………………,……….……………………………………………………..……………………………..……………………………....
ojca: ………….………..……………………………………………………………………………………………..……………………………..……
III. Wskazanie kolejności wybranego publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
przedszkola lub zespołu wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespołu wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru)

2. ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………
(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespołu wychowania przedszkolnego drugiego wyboru)

3. ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespołu wychowania przedszkolnego trzeciego wyboru)
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Do I etapu postępowania rekrutacyjnego oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):













dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),
dziecko jest niepełnosprawne
(dołączyć 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 2016r. poz.2046 i 1948),
jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne
(dołączyć 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 2016 r.poz.2046 i 1948)
dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych
(dołączyć 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 2016 r.poz.2046 i 1948)
rodzeństwo jest niepełnosprawne
(dołączyć 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 2016 r.poz.2046 i 1948)
jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko1
(dołączyć 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)
dziecko objęte jest pieczą zastępczą
(dołączyć 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 2016 r. poz.575,1583 i 1860)

Informacje do II etapu rekrutacji (właściwe zaznaczyć):





kandydat trzy- czteroletni,
kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2017/2018, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało
edukację w tym zespole wychowania przedszkolnego lub tej Szkole Podstawowej w Gąskach,
rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.
(dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu)

Data: ………………………..……

…….......................................................................................

podpis rodzica(prawnego opiekuna

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data: ………………………..……

…….......................................................................................
podpis rodzica(prawnego opiekuna)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich
rodziców/prawnych opiekunów w procesie rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i
wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w
dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

Data: ………………………..……

…….......................................................................................
podpis rodzica(prawnego opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

1 osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
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