Zał. Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWIE-OSIEDLU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału rocznego przygotowania
przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu
DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia

-

Drugie imię

Nazwisko

Miejsce urodzenia

-

Adres zameldowania dziecka
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Telefon domowy

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Telefon domowy

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Dane
Imię
Nazwisko
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy
Godziny pracy od - do

Matki/opiekunki

Ojca/opiekuna

KRYTERIA DO I ETAPU REKRUTACJI
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

*

„Oświadczam, że jestem rodzicem wychowującym (troje lub więcej)……….dzieci.”

_____________________


(podpis składającego oświadczenie)

niepotrzebne skreślić

2) niepełnosprawność kandydata

TAK

NIE*

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

TAK

NIE*

TAK NIE*

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE*
Dokument potwierdzający niepełnosprawność – oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie
dziecka przez 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)
Dokument potwierdzający samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- oryginał
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata –
prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub akt zgonu oraz oświadczenie
o treści:
„Oświadczam, że samotnie wychowuję córkę/syna …………….………………………
(imię i nazwisko dziecka)

oraz, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.”

*

____________________
(podpis składającego oświadczenie)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
___________________
(podpis składającego oświadczenie)

KRYTERIA DO II ETAPU REKRUTACJI:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu
TAK NIE*
2) rodzic samotnie wychowujący / prawny opiekun kandydata pracuje (wykonuje
pracę na podst. umowy cywilnoprawnej) uczy się lub prowadzi działalność
gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą- dokument potwierdzenie z miejsca pracy, uczelni.
TAK NIE*
3) rodzice / prawni opiekunowie kandydata pracują (wykonują pracę na podst.
umowy cywilnoprawnej) uczą się lub prowadzą działalność gospodarczą,
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcządokument potwierdzenie z miejsca pracy, uczelni.
TAK NIE*
4) dziecko realizowało już w ubiegłym roku wychowanie przedszkolne
w Szkole Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu TAK NIE*
5) dziecko zamieszkuje w miejscowości z której organizowany jest dowóz dzieci do
Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu TAK NIE* lub
rodzice kandydata zapewniają mu dowóz do szkoły TAK NIE*


niepotrzebne skreślić

UWAGA : w razie gdy wymagane do I i II etapu rekrutacji dokumenty nie zostaną okazane - Komisja
Rekrutacyjna nie zaliczy danego kryterium jako spełnione.

Data przyjęcia karty zgłoszenia

Czytelny podpis matki/opiekunki

Czytelny podpis ojca/opiekuna

DECYZJA
(wypełnia dyrektor szkoły na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej)
DECYZJA

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA
OSOBY UPOWAŻNIONEJ

