………………………………
Data i godz. przyjęcia wniosku

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
trzylatki czterolatki pięciolatki (właściwe podkreślić)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
na rok szkolny 2020/2021
1. Dane kandydata:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres miejsca zamieszkania
2. Dane rodziców/opiekunów kandydata:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres zamieszkania

Numer telefonu matki
(nieobowiązkowe)
Numer telefonu ojca
(nieobowiązkowe)
Adres poczty elektronicznej
Rodzica/rodziców/opiekunów
(nieobowiązkowe)

………………………………………………………
………………………………………………………

3 .Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu:
• od godz. …………………. do godz. …………………..
• Ilość pełnych godzin
…………..

4.Uznane przez rodzica za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5.Do I etapu postępowania rekrutacyjnego oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):
• dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),
• dziecko jest niepełnosprawne (dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046 i 1948),
• jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.poz.2046 i 1948)
• dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych(dołączyć orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.poz.2046 i 1948)
• rodzeństwo jest niepełnosprawne(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.poz.2046 i 1948)
• jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko1 (dołączyć prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem)
• dziecko objęte jest pieczą zastępczą(dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575,1583 i 1860)
6. Informacje do II etapu rekrutacji (właściwe zaznaczyć):
• kandydat trzy, cztero i pięcioletni,(kandydat z rocznika 2017, 2016, 2015 )
• kandydat dwojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność
gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w trybie dziennym,
1

osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem.

(dołączyć oświadczenie podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów)
• kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do SP3 lub Oddziałów Przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi ( rodzice złożyli deklarację)
• kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, (odpowiednie oświadczenie)
• kandydat, którego rodzice zadeklarowali czas pobytu w przedszkolu powyżej 7 godzin,
• kandydat, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają
na terenie gminy Gołdap i mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób
fizycznych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. (odpowiednie
oświadczenie)
Data: ………………………..……
……...................................................................................................................
podpis matki/prawnej opiekunki
……………………………………………………………………………
podpis ojca/ prawnego opiekuna

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data: ………………………..……
...........................................................................................................
podpis matki/prawnej opiekunki
………………………………………………………………………
podpis ojca/ prawnego opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dla rodzica / opiekuna prawnego
dostępną na stronie internetowej Szkoły, w Sekretariacie oraz na Tablicy Ogłoszeń przy wejściu
głównym do budynku Szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu
w polach oznaczonych jako (nieobowiązkowe), w celu i zakresie w nim określonym.
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Data: ………………………..……

.....................................................................................................

podpis matki / prawnej opiekunki

……………………………………………
podpis ojca / prawnego opiekuna

