Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
do przedszkola/oddziałów przedszkolnych
w Gminie Piaski na rok szk. 2017/2018
WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA /
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.

Imiona i nazwisko kandydata …………………………………………….……………………………………………………………….

2.

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

3.

Miejsce urodzenia, województwo ……………………………………………….………………………………………………………..

4.

PESEL

5.

Adres zamieszkania kandydata……..………………………..…………………………………………………………………………..
……………………………..………………………………..………………………………………………….……………………………..

6.

Adres stałego zameldowania kandydata (jeśli jest inny niż zamieszkania) ………………………..…………………….………..…
…………………………………………………………………………………………………….…………..……………….………………

7.

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) :
Matka ……………………………………….………………………………………….………..……………………………………………
Ojciec …………………………………………………………..……………………..………………………………………………………

8.

Adres rodziców (prawnych opiekunów)
Matka…………………………………………………..……………………………………...…………..…………………………………..
Ojciec………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

9.

Numer/numery telefonów
Matki…………….…………………………...…………….…………………………………………………………………………………..
Ojca………………………..……………………………………………….………………………………………………………………….

10. Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów, jeśli posiadają
Matki ….…….....…..…………….……………………………………………………………………………………………………………
Ojca …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wnioskuję/wnioskujemy o przyjęcie mojego/naszego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego zgodnie z moimi /
naszymi preferencjami (należy wskazać maksymalnie trzy placówki od najbardziej do najmniej preferowanych ):
……1 Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, ul. Dworcowa 25
…… Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Piaskach, ul. Drzęczewska 9
…… Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bodzewie, Bodzewo 35
…… Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szelejewie, Szelejewo Pierwsze 87
……………..…………………………………
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, umieszczanie i przetwarzanie w bazie danych szkoły danych osobowych zawartych w tej karcie dla potrzeb
określonych przepisami prawa, wynikających z organizacji pracy i funkcjonowania placówki zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm. ).
………………………..…………………………………
Czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

1

Wpisać kolejność preferowanych przedszkoli/oddziałów od 1 do 3

………………………..…………………………………
Czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

Do wniosku dołączam/dołączamy następujące załączniki 2:
1. Oświadczenie o wielodzietności …………………………………………………………………………………………….……
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ………….…………………………………………………………….……...
3. Orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata.
4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu .................…………….………….
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem …...….
6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą ..……………………………………………………………...

2

Kopie dokumentów potwierdzających wymienione sytuacje / Jeśli dotyczą
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