Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022

Identyfikator
wniosku

TARNOWO
PODGÓRNE
Numer i adres placówki pierwszej preferencji

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola
(podać numer i adres)
Dane dziecka
Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr PESEL)

PESEL
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

-

-

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod

Województwo

Powiat

Gmina

Placówki drugiej i trzeciej preferencji

Kolejne preferowane przedszkola dla zgłaszanego dziecka
2. preferencja

3. preferencja

Dane rodziców*
Dane rodzica (matki)
Imię

Dane rodzica (ojca)
Imię

Nazwisko

Nazwisko

Tel. kontaktowy

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania rodzica (matki)

Adres zamieszkania rodzica (ojca)

(jeżeli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Ulica

Nr domu
Miejscowość

Kod

(jeżeli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Nr lokalu

Ulica

Nr domu
Miejscowość

Kod

-

Nr lokalu

-

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem
Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 poz. 4) do niniejszego
wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie "Załącznik do wniosku – informacja
o spełnianiu kryteriów".
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest przedszkole. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. W przedszkolu został
wyznaczony inspektor ochrony danych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. Przysługuje Państwu prawo do sprostowania
danych, usunięcia danych (jeżeli nie narusza to innych przepisów krajowych), ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Urząd Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do przeprowadzenia procedury rekrutacji.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, 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 2019r. poz.1781).

Podpis rodzica (matki)

Podpis rodzica (ojca)

Data przyjęcia wniosku ………………………
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Załącznik do wniosku – informacje o spełnianiu kryteriów

Identyfikator
wniosku

TARNOWO
PODGÓRNE

1.

Kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, 1378
oraz z 2021 poz. 4).
Lp.

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *

Kryterium

1

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2. Kryteria określone w Uchwale Nr XXXV/603/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia
2021r.
Lp.

1

2

3
4
5
6

Kryterium
Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko
pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą
lub rolniczą
Co najmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący
dziecko rozliczył podatek dochodowy za miniony rok ze
wskazaniem w deklaracji podatkowej miejsca zamieszkania
w Gminie Tarnowo
Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja będzie kontynuowało edukację
w danym przedszkolu
Kandydat, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega się
o przyjęcie do tego samego przedszkola w danej rekrutacji
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału
przedszkolnego lub szkoły, w obwodzie której znajduje się
przedszkole
Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły, w którym
zamieszkuje dziecko

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *

Oświadczam, że zgodnie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołączam dokumenty
potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w
pkt 2 niniejszego dokumentu.
Podpis rodzica (matki)

Podpis rodzica (ojca)

_________________________________
*
Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi
ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium
przy obliczaniu punktów.
**
Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.
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