WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku
na rok szkolny 2018/2019
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 1do 30 marca 2018 r.
w pozycji nr 1 tzw. oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.
Data złożenia wniosku:

w sekretariacie szkoły wskazanej

……………………………………

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię
Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/ nr mieszkania

-

-

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić
odpowiedź)

TAK

NIE

Nr orzeczenia
Poradnia, która podała
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje o
dziecku
WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.
1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

Przedszkole/Szkoła

Adres przedszkola/szkoły

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/ nr mieszkania

-

-

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

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/ nr mieszkania
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka
Adres e-mail

-

-

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria podstawowe wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami).
1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie)

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wyrok sądu, akt zgonu, oświadczenie)
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą)

7.

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez Gminę Miejską
Giżycko.
1.

Kandydaci, których
podstawowej.

2.

Kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność
gospodarczą.

3.

4.

5.
6.

rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub

szkoły

Kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat w wieku
Kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim
obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej,
których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału
przedszkolnego tej szkoły.
Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin.
Szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka uzasadniające
przyjęcie do oddziału przedszkolnego w tym zmiana miejsca zamieszkania.

Zobowiązuję się w okresie od 10 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r. pisemnie potwierdzić wolę zapisu
dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych
do przyjęcia do oddziału przedszkolnego .
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie
fałszywego oświadczenia. Prawdziwość danych zamieszczonych w karcie potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

…………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………..
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Specyfikacja załączników wniosku
Kolejny
numer
załącznika
1.

Rodzaj załącznika

Forma załącznika

1

Uwagi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników.

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie
fałszywego oświadczenia. Prawdziwość danych zamieszczonych w karcie potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

…………………………………………..
(miejscowość, data)

1

…………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor szkoły.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego
miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami ).
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

...................., dnia ............................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Data: ........................

.....................................................
(podpis sekretarza szkoły)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………….....………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
dotyczące rodziny wielodzietnej

Ja ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: ..........................................................................................................................
(adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do oddziału
przedszkolnego jest członkiem rodziny wielodzietnej, wraz z dzieckiem:
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do oddziału przedszkolnego)

rodzina wychowuje ..................................... dzieci.

Data .......................

......................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………................................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA2
Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........…...
( imię i nazwisko dziecka)

kandydujące do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz nie wychowuję
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Data .......................

......................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za złożenie fałszywego oświadczenia

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

2

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………...................………..
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o uczęszczaniu rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 7
w Giżycku
Oświadczam, iż dziecko ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

kandydujące do oddziału przedszkolnego posiada rodzeństwo, które w roku szkolnym
2018/2019 będzie kontynuowało edukację w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku.

Oświadczenie
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań.

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

Oświadczam, iż dziecko ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

kandydujące do oddziału przedszkolnego zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7
w Giżycku.

Oświadczenie

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za złożenie fałszywego oświadczenia

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły

Ja ………………………………………………………………………...jako rodzic/opiekun prawny
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

dziecka

……………………………………………………………………..….

kandydującego

(imię i nazwisko dziecka)

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku poświadczam spełnienie
jednego z poniższych kryteriów:
1) Jeden rodzic/prawny opiekun pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku*
2) Oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku*

Oświadczenie
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

*właściwe podkreśl

