/

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY …..….... …………
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola publicznego "Happy Bees" przy ul. Strachocińskiej 21 we Wrocławiu

DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*
Imię*

Drugię imię

Nazwisko*

Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIAA
Województwo*
Gmina*
Ulica*

Powiat*

Miejscowość*
Nr domu*/Nr mieszk.

Kod pocztowy*
Dane teleadresowe do powiadomienia o wynikach rekrutacji
adres e-mail**
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*
Gmina*
Ulica*

Powiat*

Miejscowość*
Nr domu*/Nr mieszk.

Kod pocztowy*
MIEJSCE ZATRUDNIENIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Nazwa pracodawcy
Telefon pracodawcy
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Tel. Kontaktowy
Adres e-mail
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*
Gmina*
Ulica*
Kod pocztowy*
MIEJSCE ZATRUDNIENIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwa pracodawcy
Telefon pracodawcy
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Tel. Kontaktowy
Adres e-mail
*pola wymagane

Powiat*

Miejscowość*
Nr domu*/Nr mieszk.

KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnianych kryteriach proszę postawić znak "X")
Kryteria ustawowe
1 Wielodzietność rodziny kandydata (200pkt)
2 Niepełnosprawność kandydata (200pkt)
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (200pkt)
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (200pkt)
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (200pkt)
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (200pkt)
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą (200pkt)
Kryteria dodatkowe
1,Dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują lub prowadzą działalność gospodarczą. (50pkt)
2,Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje, studiuje lub prowadzi działalność gospodarczą. (40pkt)
3.Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający ,
w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu. (Nie dotyczy I Urzędu Skarbowego) (30pkt)
4,Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci, bądź zgłoszenie dziecka posiadającego
rodzeństwo korzystające już z usług danego przedszkola. (10pkt)
5.Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez
Prezydenta Miasta . (5pkt)
6,Kontynuacja uczęszczania do danej placówki (dzieci uczęszczające do żłobka Happy Bees)

I.

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
(art. 131 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017 roku, poz.59 ze zm..)
1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. (art. 150 ust.2 pkt 1a ustawy Prawo Oświatowe)
2./3./4./5. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 i 1948 z późniejszymi zm.)
6. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. (art. 150 ust.2 pkt 1c ustawy Prawo
Oświatowe)
7. 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), (art.150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo Oświatowe)
Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub
wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
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”.

II.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych/ drugiego etapu rekrutacyjnego:
1./2. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. W przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr. 1 do uchwały. W przypadku pobierania nauki zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów. Lub też zaświadczenie wydane przez
wójta/burmistrza/prezydenta miasta - o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
3. Oświadczenie rodzica o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art.150 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe)
4. Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola,
lub oświadczenie o zgłoszeniu do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do uchwały.
5. Zaświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium wydane przez placówkę do której uczęszcza dziecko.
6. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców, z kryterium „dziecko, które w roku 2017/2018 uczęszczało do Żłobka
„Happy Bees” w Placówce Przedszkolnej „Happy Bees” ul. Strachocińska 21 i będzie kontynuowało edukację w tej samej
placówce”
(w przypadku przyjęcia do przedszkola)
Inne uwagi rodzica/opiekuna

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z
późn. zm.) oświadczam, że podane dane są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku.
Przyjmuję do wiadomości, że:

• Administratorem danych osobowych jest Happy Bees Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strachocińskiej 21 we Wrocławiu.
• Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Sebastian Łabowski email: s.labowski@bezpieczne-dane.eu
• dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola

• dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
• przysługuje mi prawo do dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

• przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody

• mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy o ochronie danych osobowych

• dane podaję dobrowolnie, mając świadomość, iż podanie danych osobowych dziecka jest niezbędne dla realizacji
działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, przez Happy Bees Sp. z o.o.

data wypełnienia wniosku
(dzień, miesiąc, rok)

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

