Frydrychowice, dnia .................................

Dyrektor
ZSP im. J. Brzechwy we Frydrychowicach

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
/ul. Wadowicka 77/
w roku szkolnym 2018/19
Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku – drukowanymi literami.

I.

Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mojego syna/córki:

….........................…....................................................................................................................
Imię/imiona i nazwisko
…................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia
…................................................................................................................................................
PESEL
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (matki)
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego (ojca)
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania dziecka
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodzica /opiekuna prawnego (matki)
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodzica /opiekuna prawnego (ojca)
…………………………………………………………………………………………………
Adres mailowy i numer telefonu kontaktowego rodzica /opiekuna prawnego (matki)
…………………………………………………………………………………………………
Adres mailowy i numer telefonu kontaktowego rodzica /opiekuna prawnego (ojca)
do oddziału przedszkolnego integracyjnego w szkole w roku szkolnym 2018/19
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II.

UZASADNIENIE

Dodatkowe informacje
Czy dziecko spełniało obowiązek
przygotowania przedszkolnego

rocznego

□TAK

□ NIE

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

□TAK

□ NIE

Dziecko posiada opinię poradni, orzeczenie poradni

□TAK

□ NIE

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

□TAK

□ NIE

Deklaracja pobytu dziecka w świetlicy

□TAK

□ NIE

Uczestnictwo dziecka w zajęciach religii

□TAK

□ NIE

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska
oraz zdjęcia mojego dziecka na stronie internetowej
szkoły, tablicach informacyjnych, prasie lokalnej.

□TAK

□ NIE

W załączeniu przedkładam:
1.
2.
3.
4.

Opinie lub orzeczenie z poradni psychologiczno pedagogicznej /tak , nie/
Orzeczenie o niepełnosprawności / tak, nie/
Ksero odpis skróconego aktu urodzenia – TAK
Oświadczenie o zameldowaniu- TAK
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Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postepowanie rekrutacyjnego
L.p.

Liczba punktów

Kryteria

Kryteria ustawowe –
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zaznaczyć/ tak lub nie/
Wielodzietność rodziny kandydata
Zgodnie z art. 131 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe
Niepełnosprawność kandydata
kryteria ustawowe mają
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
jednakową wartość.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Na potrzeby rekrutacji
Samotne wychowywanie kandydata
nadano wartość 10 pkt.
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
zaznaczyć / tak lub nie/

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ,umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub studiują w systemie
stacjonarnym lub wykonują rolniczą poza rolniczą
działalność gospodarczą

20

załącznik: zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy lub z
uczelni oraz odpowiednio z Urzędu Gminy

2.

Czas pobytu dziecka powyżej 5 godz. dziennie ( 2 pkt. za
każdą godzinę powyżej podstawy programowej)

2

3.

Rodzeństwo dziecka korzysta z opieki edukacyjnej w
tym przedszkolu

10

4.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
100% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28
listopada
2003r.
o
świadczeniach
rodzinnych(
T.jedn.Dz.U.z 2016r.poz.1518 i 1579)

5

5.

Dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta
rodziny.

5

*wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) określono w art. 32
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) - 674 zł.
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III.

I.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do
wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) 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 z późn. zm.)
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 697 z późn. zm.).
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.

IV.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
samorządowych
(Zarządzenie Wójta Gminy Wieprz Nr 5/2018)

kryteriów

1) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej Zaświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego
/ 20pkt/
2) Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów/ o czasie pobytu dziecka powyżej 5 godz.
dziennie ( 2 pkt. za każdą godzinę powyżej podstawy programowej)
3) Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów/ o korzysta rodzeństwo dziecka z opieki
edukacyjnej w tym przedszkolu / 10 pkt/
4) Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art.5
ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych( T.jedn.Dz.U.z
2016r.poz.1518 i 1579)-/ 5 pkt./

5) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny
wsparciem asystenta;
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O ŚWIAD C ZE N I E
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze
ZGŁOSZENIE
 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku szkolnego,
 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem
lub prawnym opiekunem,
 dane dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, prasowych i medialnych
związanych z życiem szkoły,
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie
z celem podanym powyżej.
…....................................................................
( data, czytelny podpis rodziców/prawnych
opiekunów)
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Frydrychowice, dnia …..............................
….............................................................
(Nazwisko i imię rodzica /prawnego opiekuna)
….............................................................
(adres zamieszkania)

Informacja
o sposobie realizacji zajęć religii

Informuję, że moje dziecko ............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
będzie uczestniczyć w roku szkolnym ………………………..
a) w zajęciach religii rzymsko – katolickiej organizowanych przez ZSP we
Frydrychowicach
b) nie będzie uczestniczyć w wyżej wymienionych zajęciach.


wyboru dokonujemy poprzez podkreślenie wybranego wariantu.
….........................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Akceptacja Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę na przyjęcie do oddziału integracyjnego
na rok szkolny 2018/19
Dyrektor Szkoły
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