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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIASECZNIE

na rok szkolny 2015/2016
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji

tzw. przedszkolu/szkole pierwszego wyboru w terminach określonych w harmonogramie.

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL*

W przypadku braku numeru PESEL -  seria i numer paszportu
lub innego dokumntu potwierdzającgo tożsamość

Imię*

Nazwisko* Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica* Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z tytułu niepełnosprawności TAK NIE

Dziecko ma odroczony obowiązek szkolny TAK NIE

WYBRANE PLACÓWKI / GRUPY REKRUTACYJNE*
(kolejność placówek jest istotna w procesie rekrutacji)

LP Przedszkole/szkoła

1.

2.

3.

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(niepotrzebne skreślić)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił
informacji

Nie żyje Nieznany Rodzic mieszka
za granicą

Imię* Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon do kontaktu*

Adres poczty elektronicznej**

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
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*   oznaczone pola wymagane

** adres email będzie wykorzystywany do przesłania nowego hasła. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej

skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnianych kryteriach proszę postawić znak "X")

 
 
Pouczenie
         1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Opiekun
(niepotrzebne skreślić)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił
informacji

Nie żyje Nieznany Rodzic mieszka
za granicą

Imię* Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon do kontaktu*

Adres poczty elektronicznej**

Kryteria ustawowe

1 Wielodzietność rodziny kandydata TAK NIE

2 Niepełnosprawność kandydata TAK NIE

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE

Kryteria samorządowe

8 Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z
odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

TAK NIE

9 Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun mieszkają w Gminie
Piaseczno i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie

TAK NIE

10 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun pracują, lub uczą się w
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

TAK NIE

11 Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało
edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na
pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

TAK NIE

12 Dochód na osobę w rodzinie dziecka
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         2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno  
 

Oświadczenia wnioskodawcy
         1.  Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
         2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002,Nr101,poz.926 z późn.zm.). 
 

 

................................                             .......................................................                  .......................................................
Data                                                                    .Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                         Czytelny podpis  ojca/opiekuna prawnego

                                                                     

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.
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POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA 
WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W PIASECZNIE
 
 
Potwierdzam przyjęcie wniosku i wymienionych niżej dokumentów dotyczących dziecka
.........................................................:
 
 
1. ....................................................................................................................................
 
2. ....................................................................................................................................
 
3. ....................................................................................................................................
 
4. ....................................................................................................................................
 
5. ....................................................................................................................................
 
6. ....................................................................................................................................
 
7. ....................................................................................................................................
 
8. ....................................................................................................................................
 
9. ....................................................................................................................................
 
10.
....................................................................................................................................
  
  
  
 Piaseczno, dnia.................................

...........................................................................................
pieczątka i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej     


