Załącznik nr 3
WNIOSEK REKRUTACYJNY
o przyjęcie dziecka trzyletniego*/ czteroletniego* / pięcioletniego */sześcioletniego* do oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zwierznie na rok szkolny 2019/2020
Podane poniżej dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zachowaniem należytej staranności. Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
Za członków rodziny uważa się rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci oraz osoby objęte obowiązkiem
alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu rodziców. Do wniosku dołącza
się określone w procedurze rekrutacji dokumenty.
Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować
brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem możliwości skorzystania z
uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.
Decyzję Komisji rekrutacyjnej wpisują jej członkowie.
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 25.02. 2019 r. do 8.03.2019 r. do godz. 1500
w Szkole Podstawowej w Zwierznie (wskazanej w pozycji nr 1 tzw. szkole pierwszego wyboru).
1. Data złożenia wniosku: …………………………………………………………….
2. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów kandydata
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy
zakreślić odpowiedź)
Nr orzeczenia
Poradnia, która podała orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności)

Dodatkowe informacje o dziecku

TAK

NIE

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Szkoła Podstawowa

Lp.

Adres szkoły

1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
*oznaczone pola wymagane
**oznaczone pola niewymagane

3. Wskazanie wybranego oddziału (należy zakreślić znakiem X wybrany oddział):
3-latki
4-latki
5-latki
6-latki
4. Kryteria rekrutacyjne – ustawowe
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe rekrutacja do publicznych placówek wychowania
przedszkolnego jest przeprowadzona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjmuje się do
nich kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc wychowania
przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wielodzietność rodziny kandydata (minimum troje dzieci)
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

TAK* / NIE*
TAK */ NIE*
TAK* / NIE*
TAK* / NIE*
TAK* / NIE*
TAK* / NIE*
TAK* / NIE*

* niepotrzebne skreślić

5. Kryteria rekrutacyjne – dodatkowe
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu rekrutacji placówka dysponuje wolnymi
miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone
przez organ prowadzący - Uchwała Nr 1/7/2019 Rady Gminy Markusy z dn. 25.01.2019 r.
1) Dziecko obydwojga (lub jednego) rodziców pracujących lub studiujących w systemie
dziennym
TAK* / NIE*
2) Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tutejszej szkoły lub oddziału przedszkolnego
TAK* / NIE*
3) Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte
pomocą socjalną
TAK* / NIE*
4) Dziecko rodziców (prawnych opiekunów) niepracujqcych zarejestrowanych w urzędzie pracy
TAK*/NIE*
5) Miejsce zamieszkania kandydata jest w obwodzie placówki oświatowej, do której składany jest
wniosek
TAK*/NIE*
* niepotrzebne skreślić
Uwagi.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do
szkoły.

6. Specyfikacja załączników do wniosku1:
Kolejny
numer
załącznika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj załącznika

Forma załącznika1

Uwagi

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników
6. Oświadczenia dotyczące treści wniosku, ochrony danych osobowych, wniosków i zgody
1) Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

2) Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tekst jednolity z dnia 13.06.2016
r.) placówka oświatowa, do której kierowany jest niniejszy wniosek jest:
 administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
 przetwarzanie ww. danych osobowych będzie dokonywane w celu przeprowadzenia
rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego oraz rozpoczęcia nauki w tym oddziale,
 administrator danych nie będzie przekazywać ww. danych osobowych innym
podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów
prawa,
 mam prawo dostępu do treści ww. danych osobowych i prawo ich poprawiania,
 dane osobowe wskazane w niniejszym wniosku zostały podane przeze mnie
dobrowolnie i są niezbędne do realizacji obowiązków
placówki oświatowej
wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz.
1943 tekst jednolity z dnia 31.10.2016 r.).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we wniosku w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 .
Dane podaję dobrowolnie.
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka
do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016
r..poz. 922), zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to
zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to
niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na
1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie

podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne,
jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane
dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Przepisem takimi jest: ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
………………………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

3) Wnioskuje o zorganizowanie lekcji religii dla mojego dziecka …………………………………… ..
przez cały czas trwania kształcenia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w
Zwierznie (TAK/NIE*) ……………….
*właściwe należy wpisać

……………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

4) Zgody rodziców
1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów pedagogicznych i badań logopedycznych mojego
dziecka (TAK/NIE*) ……………….
*właściwe należy wpisać

……………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

7. Zobowiązania rodziców:
1. Zobowiązuję się do podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych
wyżej informacjach.
2. Zobowiązuję się posyłać do oddziału przedszkolnego tylko zdrowe dziecko.
3. Zobowiązuje się do uczestniczenia w zebraniach rodziców.
4. Zobowiązuje się powiadomić dyrektora szkoły o rezygnacji z uczęszczania dziecka do oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zwierznie.
8. Informacje końcowe
Wszelkie oświadczenia składane do wniosku rekrutacyjnego można pobrać i podpisać
w sekretariacie placówki oświatowej w czasie składania niniejszego wniosku lub ze strony
wwwspzwierzno.pl
Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych do wniosku dołącza się oryginały
dokumentów.
Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność składania wniosków.
Wnioski rekrutacyjne należy składać:
od 25.02. - 8.03.2019 r. – I etap rekrutacyjny w godz. 800 – 1500.
od 29.04.- 10.05.2019 r. – II etap rekrutacyjny w godz. 800 – 1500.
…………………….…….………………………………
(data, czytelny podpis wniosku przez rodzica/ opiekuna prawnego)

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
PESEL dziecka: …………………………………………….
Imię dziecka: …………………………………………….….
Nazwisko dziecka: ………………………………………….
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierznie potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do
szkoły.

…………………, dn. …………………..

………………………………

pieczątka i podpis dyrektora
DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna na zebraniu w dniu ….................................................... :
a. zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego od dnia 01.09.2019 r.*
b. nie zakwalifikowała dziecka do oddziału przedszkolnego od dnia 01.09.201 9 r. *
z powodu ……………………………………………………………................. ..................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….......................................................................
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej

_________________
* niepotrzebne skreślić

Podpis Przewodniczącego
Komisji Rekrutacyjnej

