Wniosek o przyjęcie dziecka
do Punktu Przedszkolnego w Rakoszycach
na rok szkolny 2019/2020
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 25.02.2019 r. do 14.03.2019 r.
Data złożenia wniosku:

I Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)
Imię/imiona i nazwisko kandydata
1.
2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/imiona i nazwiska rodziców

Matki

(opiekunów) kandydata

Ojca

Adres zamieszkania rodziców
(opiekunów) i kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość

5.

Ulica
Numer domu /
mieszkania

6.

Adres zamieszkania rodzica w sytuacji,
kiedy nie zamieszkuje razem
z kandydatem (opiekunów)
…………………………..

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /
mieszkania

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
rodziców (opiekunów)
kandydata

Matki
(opiekunki)

Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

7.
Ojca
(opiekuna)

Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

II Wybrane placówki wg preferencji rodziców
Lp.

Przedszkole

Adres przedszkola

1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru
III Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów (przy spełnionych kryteriach postawić
znak „x”)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Kryteria podstawowe wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, Dz.U.2018.996 t.j.
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowanie dziecka w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria ustalone przez organ prowadzący (Uchwała NR LVII/522/18 Rady
Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2018 r.)
Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej
lub pobieranie nauki w systemie dziennym.
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola.
Miesięczny dochód w rodzinie kandydata w przeliczeniu na osobę wynosi od 75% do
120% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 t.j.)
Miesięczny dochód w rodzinie kandydata w przeliczeniu na osobę nie przekracza
75% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 t.j.)
Jednoczesne ubieganie się o miejsce w przedszkolu kandydata z rodzeństwem.

- „wielodzietność w rodzinie” – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
- „samotnym wychowywaniu dziecka” – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
Rodzaj załącznika
załącznika
1.
2.
3.
4.
5.
Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników.
1

Forma załącznika1

Uwagi

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

Jesteśmy zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy szkolnej (proszę postawić znak „x”)
taknie
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
aktualnym stanem faktycznym.
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

z

....................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata

Administratorem
danych
osobowych
ujętych
w
niniejszym
wniosku/
deklaracji
jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 44,
55-300 Środa Śląska .
Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniaka
i ma Pan/Pani prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiacolsulting.pl, telefon500-610-605.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 pkt c 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), w związku z art. 150, 151, 152, 153 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia przez rodziców/ opiekunów prawnych obowiązku
z realizacją procesu rekrutacji do publicznych przedszkolu oraz na potwierdzeniu woli kontunuowaniu
wychowania przedszkolnego dzieci przyjętych do publicznego przedszkola.
Ma Pan/ Pani prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem
możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących w administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz upłyną okres w jakim Administrator był
zobowiązany przechowywać dokumentację rekrutacyjną;
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

