Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5 2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojsławicach - Kolonii
z dnia 3 kwietnia 2020r.

Karta zgłoszenia dziecka
do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach - Kolonii
w roku szkolnym 2020/2021

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imiona
Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Gmina

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA ( jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Gmina

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Niepełnosprawność
Kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

(w przypadku odpowiedzi na TAK
dostarczyć oryginał orzeczenia do
sekretariatu szkoły)

Orzeczenie o niepełnosprawności

Informacje o dziecku mogące
wpływać na jego funkcjonowanie
w placówce
Autokar szkolny
Deklarowany dowóz dziecka do
placówki
Samochód prywatny
DANE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Imię

Drugie imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Telefon dom/komórka
Adres e-mail

MIEJSCE PRACY MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Nazwa i adres zakładu pracy

DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Drugie imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Telefon dom/komórka
Adres e-mail

MIEJSCE PRACY OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Nazwa i adres zakładu pracy

KRYTERIA PRZYJĘĆ
Kryteria podstawowe wynikające z art. 20c ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty brane pod
uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

1

Wielodzietność rodziny kandydata 1pkt

2

Niepełnosprawność kandydata1pkt

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata1pkt

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata1pkt

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata1pkt

6

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie1pkt

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą1pkt

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie zgłoszenia i załącznikach do karty będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w karcie oraz załącznikach do karty
jest dyrektor szkoły.

Oświadczenia rodziców/*opiekunów prawnych
1. Oświadczam, że podane w karcie zgłoszenia oraz załącznikach do karty dane są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
i załącznikach do karty dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z
dnia29sierpnia1997r.oochroniedanych
osobowych(Dz.U. z 2002, Nr101, poz. 926 z późn.zm.).
3. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym
i w przypadku zmiany danych zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie szkoły i dokonania odpowiednich zmian
w dokumentacji.
4. Dane podaję dobrowolnie.
5. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody2 na opublikowanie imienia i nazwiska mojego
dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci
nieprzyjętych.

……………………………………
Data

1

……………………………………
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna3

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
2
Niepotrzebne skreślić
3
Niepotrzebne skreślić

