Wniosek rekrutacyjny
w sprawie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance
w roku szkolnym 2018/2019
Formularz wypełniony czytelnym pismem należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Data złożenia formularza:
(wypełnia szkoła )

Godzina złożenia formularza
(wypełnia szkoła)

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imiona *
Nazwisko*
PESEL*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Gmina*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica*
Nr domu*
Nr mieszkania*
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Gmina*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica*
Nr domu*
Nr mieszkania*
OBWÓD PRZEDSZKOLA
Nazwa szkoły*
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Kandydat na ucznia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

TAK

NIE

TAK

NIE

(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

Kandydat na ucznia posiada opinie o potrzebie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

Dodatkowe informacje (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie, przyjmowane leki):

WYBRANE PLACÓWKI REKRUTACYJNE* (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie
rekrutacji, zgodnie z preferencjami rodziców dziecka)
Proszę wskazać wybrane publiczne przedszkola lub publiczne inne formy wychowania przedszkolnego
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Lp.
Nazwa i adres przedszkola lub oddziału przedszkolnego, lub formy wychowania przedszkolnego
1.
2.
3.
DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię*
Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI
Gmina*
Miejscowość*
Ulica*
Nr domu/mieszkania*
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI
Nr telefonu*
Adres e-mail

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię*
Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA
Gmina*
Miejscowość*
Ulica*
Nr domu/mieszkania*
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA
Nr telefonu*
Adres e-mail

* pola wymagane

1

KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnianych kryteriach proszę postawić znak „X”)
KRYTERIA PODSTAWOWE — I etap rekrutacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wielodzietność rodziny kandydata1
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie2

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

KRYTERIA DODATKOWE — II etap rekrutacji
1.

Dziecko ma rodzeństwo uczęszczające do Katolickiej Szkoły
Podstawowej w Trzciance

2.

Wychowanie dziecka w duchu wartości chrześcijańskich3

3.

Kolejność złożenia wniosku rekrutacyjnego

WYMAGANE
DOKUMENTY
oświadczenie
orzeczenie
orzeczenie
orzeczenie
orzeczenie
oświadczenie,
wyrok sądu
lub akt zgonu
dokument
pieczy zastępczej
WYMAGANE
DOKUMENTY
zapisy w księdze
ucznia szkoły
oświadczenie
rodziców
data złożenia
wniosku
rekrutacyjnego

LICZBA
PUNKTÓW
10
10
10
10
10
10

X

10
LICZBA
PUNKTÓW
5

X

20
20

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że jest mi znany katolicki charakter Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance
i akceptuję stosowany w nim system wychowawczy.
2. Oświadczam, że akceptuję statut szkoły i regulaminy szkoły oraz zobowiązuję się do postępowania
zgodnego z ich ustaleniami.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania jak najlepszych
wyników w nauce i wychowaniu mojego dziecka.
4. Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,
że informacje przedłożone w niniejszym wniosku rekrutacyjnym są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
na potrzeby szkoły zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm).
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie informacji i fotografii przedstawiających moje
dziecko w związku z działalnością szkolną np. w serwisie internetowym szkoły, na gazetkach szkolnych.
7. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń oddziału
przedszkolnego pierwszego wyboru, na liście uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do oddziału
przedszkolnego lub liście kandydatów na uczniów nieprzyjętych do niego.
Trzcianka, dnia ...........................
...................................................................
.................................................................
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
1

Załącznik nr 1 do wniosku rekrutacyjnego.
Załącznik nr 2 do wniosku rekrutacyjnego.
3
Załącznik nr 3 do wniosku rekrutacyjnego.
2

2

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………………

□

zakwalifikowała ww. dziecko do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Trzciance na rok szkolny 2018/2019.
Otrzymana liczba punktów: …………………… .

□

nie zakwalifikowała ww. dziecko do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Trzciance z powodu ................................................................. .
Otrzymana liczba punktów: …………………… .

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(podpisy przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i jej pozostałych członków)

3

