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Wypełnia szkoła 

Data złożenia Wniosku 
………………………………………… 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA NIEĆKO W RUDNIE NA ROK SZKOLNY 

2018/2019 

 

Cz. I. Dane osobowe i informacje o dziecku 

Imię i nazwisko dziecka  

…………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………… 

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

………………………………………………... 

Data urodzenia ………………….. Miejsce urodzenia …………..……………  

Nr PESEL …………………………………. 

Deklarowane posiłki: obiad, (właściwe proszę podkreślić). 

Cz. II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych 

MATKA (prawny opiekun)  

Imię i nazwisko 

 ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 ……………………………………………………………………………………... 

OJCIEC (prawny opiekun) 

Imię i nazwisko 

 ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………... 

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail 

Dom: …………………………………………………  

Inne: …………………………………………… 

Matka: tel. kom. ……………………………………..  

e-mail: ………………………………………… 

Ojciec: tel. kom. ………………………………………..  

e-mail: ………………………………………… 

 

Cz. III. Podstawowe kryteria naboru (informacje dotyczące kryteriów znajdują się w Procedurach 

dostępnych w siedzibie szkoły i na stronie www.zsrudno.avx.pl) 

1. Liczba dzieci w rodzinie: …………… 

2. Czy Państwa dziecko jest niepełnosprawne? 

 □ TAK □ NIE 

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w 

Procedurach. 
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3. Czy wobec matki lub ojca (prawnego opiekuna) dziecka orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej 

egzystencji? 

 □ TAK □ NIE  

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w 

Procedurach. 

4. Czy dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo? 

 □ TAK □ NIE  

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w 

Procedurach. 

5.  Czy dziecko wychowane jest samotnie przez matkę lub ojca (prawnego opiekuna)? 

 □ TAK □ NIE 

 Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w 

Procedurach. 

6.  Czy dziecko umieszczone jest w rodzinie zastępczej? 

 □ TAK □ NIE 

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w 

Procedurach. 

 

Cz. IV. Dodatkowe  kryteria naboru (informacje dotyczące kryteriów znajdują się w  Procedurach 

dostępnych w siedzibie szkoły i na stronie www.zsrudno.avx.pl) 

 

1. Czy oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie 

wychowującego dziecko? 

               □ TAK  □ NIE  

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w Procedurach. 

2. Czy  rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej będzie kontynuowało edukację w roku 

szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w im. Józefa Niećko w Rudnie? 

 □ TAK □ NIE  

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w Procedurach. 

3.Czy rodzeństwo  kandydata edukacji przedszkolnej  uczęszcza i będzie kontynuowało naukę w 

roku szkolnym 2018/2019 w funkcjonującej w pobliżu szkole podstawowej, przy której 

utworzony jest oddział przedszkolny lub przedszkole połączone w zespół?  

 

□ TAK  □ NIE  

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w Procedurach. 

4. Czy dzieci pochodzą  z ciąży mnogiej?   

□ TAK  □ NIE  

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w Procedurach. 

5. Czy odległość  miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola nie przekracza 3 km  

□ TAK  □ NIE  

Jeżeli tak prosimy o złożenie wraz z kartą stosownych dokumentów, o których mowa w Procedurach. 
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Cz. IV. Dodatkowe istotne informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na 

funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, alergie, ograniczenia, potrzeby 

rozwojowe, stosowane diety itp.) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Cz. V. Informacje dotyczące rekrutacji 

Proszę wskazać kolejność wybranych placówek przedszkolnych ( od najbardziej do najmniej 

preferowanych) w przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolego przy Szkole 

Podstawowej w Katarzynie: 

1. Przedszkole w Michowie □      

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Katarzynie □      

 

Cz. VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 

 

1. Uprzedzona(ny)/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. 

oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Przyjmuję/my do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszej karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). 

3. Zobowiązuję się podawać do wiadomości szkoły zmiany w podanych wyżej 

informacjach. 

4. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………..   …….……………………………… 

 Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)   Czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 

 


