Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2021/2022
Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Rozalinie, Rozalin 29, 05 – 282 Strachówka.
Dane dziecka
Dane osobowe dziecka
PESEL ..............................................................................................................................................
Imię ...................................................................................................................................................
Drugie imię ........................................................................................................................................
Nazwisko ...........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................

Adres zamieszkania i zameldowania dziecka
Ulica ..................................................................................................................................................
Numer domu .....................................................................................................................................
Numer lokalu .....................................................................................................................................
Miejscowość i kod pocztowy ..............................................................................................................

Informacje dodatkowe
Inne informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka
(stan zdrowia, potrzeby specjalne, itp.).
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Pobyt dziecka w placówce
Godziny pobytu dziecka w placówce od ……...... do …....…...
Dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole Tak / Nie

Dane rodziców/opiekunów prawnych
DANE MATKI

DANE OJCA

IMIĘ
NAZWISKO
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES
ADRES E-MAIL
NAZWA I ADRES ZAKŁADU
PRACY

Kryteria ustawowe na podstawie art.131 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59):
Kryterium ustawowe
wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą zastępczą
Ogółem liczba spełnionych kryteriów:

spełnia*

nie spełnia*

*wstawić w odpowiednią kolumnę znak X

Kryterium gminne /uchwała nr XX/147/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r./
dziecko będzie pozostawało w oddziale przedszkolnym
powyżej 5 godzin podstawy programowej
rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą
rodzeństwo dziecka uczęszcza do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Rozalinie
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 403,20 zł

spełnia*

nie spełnia*

*wstawić w odpowiednią kolumnę znak X
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do
wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach
informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły
podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się zgodnie z ustawą i ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).

................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

