Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modrzu

Modrze,…………………………………………

……………………………………………
(data złożenia deklaracji i pieczęć placówki)

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Modrzu w 2020/2021
I.DANE OSOBOWE DZIECKA I ADRES ZAMIESZKANIA

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

II. DANE RODZICÓW
Dane osobowe matki/opiekunki
prawnej
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (wpisać,
jeżeli jest inny niż dziecka)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Dane osobowe ojca/ opiekuna
prawnego

III. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Prosimy zaznaczyć krzyżykiem TAK lub NIE
TAK
1.

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Stęszew

3.

Kryteria ustawowe (Art.20c ust. 2 i 3 ustawy)
Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje
i więcej dzieci*
Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością*

4.
5.
6.
7.

Dziecko, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne*
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych*
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność*
Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej*

8.

dziecko objęte pieczą zastępczą*

2.

9.

Kryteria określone przez organ prowadzący (Art.20c ust.4,5,6
ustawy)
Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność
gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym *

10.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub
do klas I –III szkoły podstawowej w tym samym obwodzie co
przedszkole

11.

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub
uczy się w trybie dziennym

12.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
Rodzice kandydata pracujący zawodowo lub prowadzący
działalność gospodarczą, odprowadzają podatek dochodowy w
Gminie Stęszew.*

13.

NIE

RAZEM (wypełnia komisja rekrutacyjna)
*prosimy pobrać odpowiedni załącznik w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Modrzu, wypełnić i dołączyć do wniosku wraz z wymaganym dokumentem

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego.

Podpis matki/prawnego opiekuna……………………………………………………………….
Podpis ojca/ prawnego opiekuna ………………………………………………………………..

DECYZJA KOMISJI KALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………………………..
1. Zakwalifikowała dziecko do przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Modrzu od 1 września 2020r.
2. Nie zakwalifikowała dziecka do przedszkola z powodu………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

Podpis Przewodniczącego Komisji
………………………………………

Podpisy Członków Komisji
1. ……………………………………..
2………………………………………..

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci dok lasy Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modrzu

Modrze,…………………………………………

……………………………………………
(data złożenia deklaracji i pieczęć placówki)

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mojego dziecka dok lasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Modrzu.
I.DANE OSOBOWE DZIECKA I ADRES ZAMIESZKANIA

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

II. DANE RODZICÓW
Dane osobowe matki/opiekunki
prawnej
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (wpisać,
jeżeli jest inny niż dziecka)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Dane osobowe ojca/ opiekuna
prawnego

III. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
( nie wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły)
Prosimy zaznaczyć krzyżykiem TAK lub NIE
Kryteria określone przez organ prowadzący (Art. 20e
ust.3 ustawy)
1.
2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub dziecko obojga
rodziców uczących się lub studiujących w systemie dziennym*
Dziecko posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej w Modrzu

3.

Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej*

TAK

NIE

RAZEM (WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA)
*prosimy pobrać odpowiedni załącznik w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Modrzu, wypełnić i dołączyć do wniosku wraz z wymaganym dokumentem

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego.

Podpis matki/prawnego opiekuna……………………………………………………………….
Podpis ojca/ prawnego opiekuna ………………………………………………………………..

DECYZJA KOMISJI KALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………………………..
1. Zakwalifikowała dziecko do przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Modrzu od 1 września 2020r.
2. Nie zakwalifikowała dziecka do przedszkola z powodu………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

Podpis Przewodniczącego Komisji
………………………………………

Podpisy Członków Komisji
1. ……………………………………..
2………………………………………..

