Data wpływu ……………………….

Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W IGOŁOMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
(wypełnić drukowanymi literami )

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMI

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Igołomi.
DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka
Imię

Nazwisko
Data urodzenia

-

- -

W przypadku braku numeru PESEL – serię i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

PESEL

Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

INFORMACJE DODATKOWE
Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola/szkoły, uznane przez rodzica za istotne, dane: o
stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym: .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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DANE RODZICÓW
Dane matki

Dane ojca

Imię

Nazwisko

Imię

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki

Adres zamieszkania ojca

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość
Nr
domu

Nr
lokalu

Ulica

Nazwisko

Miejscowość
Nr
domu

Nr
lokalu

KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (nie więcej niż do trzech
wybranych )
Proszę wpisać w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. …........................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r.
poz. 1000 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola/szkoły, do którego dziecko uczęszcza.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub
usunięcia. Dane podaje dobrowolnie.

Data oraz podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć x):
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata
(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, 1948).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a&1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub obojga rodziców
kandydata
(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, 1948).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a&1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(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, 1948).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a&1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
(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).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a&1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

Dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą
(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, 1860).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a&1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

Oświadczenie rodziców lub opiekunów dotyczące wieku dziecka.
Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy lub poświadczenie prowadzenia działalności
gospodarczej (wydruk ze strony www.firma.gov.pl) lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu
społecznemu rolników w związku z prowadzeniem działalności rolniczej bądź byciem domownikiem lub
zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów/nauki - dokumenty w
odniesieniu do matki/prawnej opiekunki
Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy lub poświadczenie prowadzenia działalności
gospodarczej (wydruk ze strony www.firma.gov.pl) lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu
społecznemu rolników w związku z prowadzeniem działalności rolniczej bądź byciem domownikiem lub
zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów/nauki - dokumenty e
odniesieniu do ojca/prawnego opiekuna
Oświadczenie o miejscu zamieszkania na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Inne

Łączna ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (pole uzupełnia Dyrektor
Przedszkola)
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