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DANE OSOBOWE KANDYDATA

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

na potrzeby rekrutacji i prowadzenia dokumentacji przedszkolnej

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL

Nazwisko

Irnię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES Z AMIESZKAN IA DZIECK A
Wojewódźwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica

nr domu

Kod pocźowy

nr mięszkania

Pocńa

Szkoła rejonową dla dziecka jest
II. DANE OSOBOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

MIEJSCE ZATRUDNIENIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Nazwa zakładuptacy

TELEFONY KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
PRACA:
TEL. KOMORKOWY:

DOM:

Adres e-mail:

III. DANE OSOBOWE

OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wojewódawo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica

nr domu

Kod pocźowy

nr mieszkania

Poczta

MIEJSCE ZATRUDNIENIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwa zakładupracy

TELEFONY KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
PRACA:
TEL. KOMORKOWY:

DOM:
Adres e-mail:

IV. POBYT

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu
od

V. DODATKOWE

do

INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko spoza gminy (odpowiednie zakreślió)

TAK

I

NIE

2

VI. KRYTERIA

PRZYJĘĆ
Kryteria obowiązkowe
art. 131, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 20L6 r, Prawo oświatowe |Dz.U, z2ot7 r, poz,59|
Liczba

punktów
1.

2.

;;d;ily k;ńavoJii

wiólódrieińó#

5.

komisja

0-1

Niepełnosprawność kandydata

t

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Załqcznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równowaŻne w rozumieniu przepisów ustqwy z dnia 27 sierpnia 7997 r, rehabilitacji zawodoj oraz zatrudnianiu osób
':U,!,2_|?.,ł."6"...|.:.,...P_."o""]..:...ł.9a§,?.9*a^9.):

4.

0-1

Wypełnia

1,

załqcznik: 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 7997 r. rehobilitacji zawodowej i społecznej oraz zątrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. tJ. z 2076 r,, poz. 1948, 2046).
3.

Wypelnia
rodzic

1

Nlepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Załqcznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równowaŻne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 7997 r. rehabilitacji zawodoo_|9z Iot|.udn!!.1i.1;....919P
7iepqłnosprawnych (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1948,2(

1,

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załqcznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjolnego wydane ze względu na niepełnosprawnoŚĆ, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równowaŻne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 7997 r, rehabilitacji zawodo-

t

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
6.

Zołqcznik: oŚwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka orqz nie wychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem lub prawomocny wyrok sqdu rodzinnego orzekajqcy rozwód
.;,...,l,yP y_pgp9"jg !ub gr! !_son,

7.

Załqcznik: dokument potwierdzajqcy objęcie dziecka pieczq zastępczq zgodnie
z ustawq z dnią 9 czerwca 2017 r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz,tJ. z
2016r. poz.575,

1

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe

-

t

gminne

Uchwala Rady Miasta i Gminy Szamotuły nr XLllIl456l2018 z dnia 5 lutego 20t8r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych
Liczba

oOójó lóJiiió lópieriuńo"uió ó,urńi ł.ńóvu.ta pii'ćrią lun ui.ą śićlsiuoiu;ąw śurtemie dziennym*

1.

Załqcznik: zaŚwiadczenie z zakłądu pracy o zotrudnieniu lub zaświadczenie ze szkoĘ wyższej
potwierdzajqce naukę w trybie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej, dziala!1.o,ię!.'g'ę1p9!q,7"ę"7ęj |ub ośw|adczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

nktów

20

Jeden rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje lub uczy się /studiuje w trybie
dziennym*

2.

Zalqcznik: zaŚwiadczenie
z uczelni o

o

zatrudnieniu rodzica/opiekuno prawnego lub zaświadczenie

10

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszko|a, o przyjęcie do którego ubiega się
3.

kandydat.

4.

Dziecko zamieszkuje poza gminą szamotuły, ale co najmniej jeden rodzic/opiekun
prawny pracuje na terenie gminy Szamotuły.

5.
6.
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I Dziecko nie otrzymało miejsca w tym przedszkolu w ubiegłym roku szkolnym.

3

Rodzeństwo kandydata jest absolwentem te8o samego przedszkola, do którego

o przyjęcie stara się kandydat.
9!

_Z

*W

5

u

g

ę1 1

i

k,

9"$1,"u, i9 !

i

9"1"ę".1 ę . 1

o

d1 i c a/ o p_ i e

1
|<

u n

a

k o n

qy q9_ p_

Punkcie 1 i 2 rozumie się rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Szamotuły

Wypełnia
rodzic

W'ńili;

Vlt. tNFoRMAoA o zŁoŻENtU WNtosKU

o

PRzYJĘclE KANDYDATA Do PUBLtczNYcH JEDNoSTEK PRoWADZĄ_

CYCH WYCHOWAN E PRZEDSZKOLN E
JeŻeliwnioskodawca skorzystałz prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata dowięcej niż jednej publicznej jednostki, zoboI

wiązany jest wpisaĆ przedszkole, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w kolejności swoich preferencji.
Uwaga: należy wybrać z listy maksymalnie 3 przedszkola lub oddziały w kolejnościod najbardziej do najmniej preferowanych,
przy czym kolejnośćw każdym skladanym wniosku powinna być taka sama.
Lista przedszkoli do wyboru: Przedszkole nr 7 ,,Jarzębinka" w Szamotułach, ul. Staszica, Przedszkole nr 3 ,,Rzepka" w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego, Przedszkole nr 4,,Jaś Wędrowniczek" w Szamotułach, ul. Aleja 1-go Maja, Przedszkole nr 5 ,,Miś" w Szamotułach, ul, Hokejowa, Przedszkole ,,Biedronka" w Gałowie, Przedszkole ,,Muchomorek" w Otorowie, oddziały przedszkolne przy
szkołach pod stawowych.

l.

Pierwszy wybór

2.

Drugiwybór

3.

Trzeci wybór

narwa przedszkola

nazwa przedszkola

nanła przedszkola
Vl tl.

t.
2.

zoBoWlĄzANtA RoDaCÓWPRAWNYCH

oPl EKU NÓW:

ZłoŻenie kompletnego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie.

Dostarczenia po zakwalifikowaniu dziecka pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu dziecka do przedszkola.

wvkaz załaczników dołaczonvch do wniosku:
1.

2.
3.

POUCZENIE:
]. Przewodniczqcy Komisji Rekrutacyjnej ma prawo żqdać okazania się dokumentami potwierdzajqcymi dane zawqrte we l|niosku
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
2. Rodzice/Prawni Opiekunowie składajqc lĄ/niosek o prĘęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, muszq posiadać te dokumenty
przy sobie w celu nłeryfikowana danych.
INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie zart.l3 Rozporzqdzenią Parlamenlu Europejskiego i Rady LtE 20l6/679 zdnia 27 lól,ietnią 2016r,w sprav,ie ochrony osóbfizycznychw zu,iqzku z prze_
twarząniem danych osobowych i v sprąwie Sy|obodnego przepłyłu takich danych oraz uchylenia dyrek4nły 95/46ME (4.5.20l6 L ] 1 9/3B Dziennik IJrzędov,y
Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiądomości, iż:
krclar ia t(fi)spllcttlt iul kot1,o. pl
2.InsPeklorem ochronydanychtł Szkole Podstalłowejw Paniqtkoluiejesl Sebastian Łąbolłski e-mail:inspektor@bezpieczne-dane.eu
3,Podąne dane osobolłe będq przehłarzane przez Adntinistrątora plzez okres rekrutacji d:iecka do placóluki i realizacji dzialalności dydaktyczno-wychov,au,czoopiekuńczej vobec dziecką, którego dane dotyczq.
4. Dane osobolłe będq na Podstalłie art.6 ust. l lit,c ty/w ogólnego rozporzqdzen ia o ochronie danych lt, celu realizacj i zano'
,r,o.,r6tt ych, określonych w lJstawie
.se

-PrąluooŚłiatolęezdn. l4grudnia20l6r.(Dz.{J.z20l7r.,po:.59oraz(Jstalłyosystemieośy,iatydnia7wr:eśniat99tr,(Dz,tJ.zŹOlr.poz2}9b)lłcelurealizacji slalutolv]ych :adań dydaktycznych, opiekuńczych

j ytyęhlulaltlczych w placóu,ce,

6.Pr:Ysluguje mi Prawo Żqdania dostępu do podanych przeze mnie danych osobolvych, ich sprosloulania, usunięcia lub ograniczenia przehlarzania oraz prawo clo
ia sprze civ,u tł o be c prze h|arząn i ą.
7.Dodatkov'o, PrzYsługuje mi pralło do wniesienia skargi do organu nadzorczegojeżeli u:nam, że podane pr:eze mnie dąne osobowe przetwarzane sq niezgodnie z
prze pisanl i o b olł i q:uj qce go prav a.
8,Podąnie danYch osoboluYch jest dobrolłolne, jednak nie:będne dla realizacji lł/lt, celólt, na podslalvie przepisów pralla dotyczqcych obowiqzku nauczania, y) tynl
ustąwY Prawo oŚł iatowe z dn. l 4 grudnia 20l 6r. (Dz. Ll.: 20l 7 r., poz, 59 oraz l}stall,y o systemie oświary dn ią 7 u,rześnią l99 l r.
iDz.U, z 20l r. poz 2 l98),
9,Dane nie będq pr:efrłarzane w sposób :ąutonxatyzo|l,ąny.
w n ies ien

Wyrażam :godę na pr:e^|ar:anie podanych danych osobolłl,gfu.

CZYTELNY PODPIS RODZICOW/ PRAWNYCH OPIEKUNOW DZIECKA
MATKI
iPRAWNEJ
OPIEKUNKI

OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

/WYPEŁNIA sZKoŁA/

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAMIĄTKOWIE

PoDPIs

ILOSC ZAŁĄCZNI-

DATA WPŁYWU

rÓw

PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

POSTANOWIENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

ZAKWALIFIKOWANIE:
Data I posiedzenia komisji:

Dziecko zostało zakwalifikowane
do oddziału przedszkolnego

TAK

NIE

Liczb a uzy§kanych przez
dziecko punktów
Podpisy członków Komisj i Kwalifikacyjnej

:

1,

PrzewodniczącyKomisji

2.

Członek Komisji

3.

Członek Komisji

UWAGI KOMISJI:

DECYZJA O PRZYĘCIU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PAMIĄTKOWIE:
Data II posiedzenia komisji:
Podpisy członków Komisj i Kwalifi kacyjnej

UWAGI KOMISJI:

Dziecko zo§tało przyjęte do oddziału przedszkolnego
:

l.

Przewodniczący Komisji

2,

Członek Komisji

3.

Członek Komisji

TAK

NIE

Załącznik nr 1 do Wniosku

ośwnncznruln
a niżej p o dp

J

is

any/ - a, zamieszkały /

-

aw

... .., ... ... ...

/nazwa miejscowości/
uI.

,.....,.,..,..

będąc rodzicemf prawnym opiekunem dziecka

/imię i nazwisko dziecka/
proszę wybrać właściwytekst:

t)

że moja rodzina spełnia kryterium

OŚwiadczam,
,,..,..

NIE DOTYCZYX

2)

wielodzietności, w której wychowuje się
pięcioro
czworo,
.../
dzieci
wraz
z dzieckiem, kandydatem do przedszko|a /
/np.troje,

OŚwiadczam, że wychowuję dziecko samotnie jako /panna, kawąler, wdowa, wdowiec, osoba pozostajqca w sepąracji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osoba rozwiedziona/ oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego

rodzicem / NIE DOTYCZY*

3)

OŚwiadczam, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się
kandydat/NIE DOTYCZY*

4)

OŚwiadczam, że moje dziecko nie otrzymało miejsca w tym przedszkolu w roku ubiegłym/ NIE DOTYCZY*

5)

OŚwiadczam, że bratf siostra* kandydata jest absolwentem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pamiątkowie / NIE DOTYCZY*

/imię i nazwisko absolwenta, rok ukończenia oddziału przedszkolnego/

|ednoczeŚnie oŚwiadczam, że ,,iestem świadomy odpowiedzialności karnei
oświadczenia".
*

za złożeniefałszywego

należy ząkreśIićwłaściwe

/czyte|ny podpis rodzicaf prawnego opiekuna/

miejscowość, data
6

