WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. OBROŃCÓW TOBRUKU W TOMICACH/FILIALNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WIERZCHACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
I DANE KANDYDATA
1. Imiona i nazwisko kandydata

___________________________________

2. Adres zameldowania ( stały/czasowy*)

___________________________________

3. Adres zamieszkania kandydata

___________________________________

3. Data i miejsce urodzenia

___________________________________

4. PESEL

___________________________________

5. Czy kandydat uczęszczał już do przedszkola (tak/nie)* , nazwa placówki
__________________________________________________________________________
6. Dodatkowe ważne informacje o kandydacie np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię
o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania ww. dokumentów należy dołączyć kopię
w załączeniu)
8. Zalecenia lekarskie

________________________________________________________
________________________________________________________

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*
MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

1.

Imiona i nazwisko matki/opiekunki

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna

2.

Adres zameldowania (stały/czasowy)*matki

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)* ojca

3.

Adres zamieszkania matki

3. Adres zamieszkania ojca

Tel.
4. Dodatkowy telefon kontaktowy

Tel.
4. Dodatkowy telefon kontaktowy

5. e-mail:

9. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza* __________________________________________________
10. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich __________________________________________
11 Dodatkowe informacje _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić
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12. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż
jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
pierwszy wybór……………………………………………..
drugi wybór ………………………………………………..
trzeci wybór ……………………………………………….
Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach. Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 101,poz.926 z 2002r. z póżn. zmianami).
Jednocześnie zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem mego dziecka
w przedszkolu, ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych
szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie
internetowej, gazetce szkolnej i innych artykułach promujących placówkę.

______________________
miejsce

______________________________________
podpis ojca/opiekuna i matki/opiekunki

III RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1) Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego statutu Szkoły Podstawowej
im. Obrońców Tobruku w Tomicach.
2) Zapoznania się z obowiązującym Regulaminem Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku
w Tomicach.
3) Niezwłocznego poinformowania oddziału przedszkolnego o każdej zmianie danych osobowych
własnych oraz dziecka.

Zapoznałam się

_____________________
Data i podpis matki/opiekunki


Zapoznałem się

__________________________
Data i podpis ojca/opiekuna

niepotrzebne skreślić

Załącznik:
- kserokopia aktu urodzenia
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