WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIŁGORAJU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Dane o dziecku i rodzinie
Imię (imiona)
i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
dziecka
Nr PESEL dziecka,
(w przypadku braku PESEL; seria i nr
paszportu, innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

inny dokument:

Adres miejsca zamieszkania
dziecka

Miejscowość:

Adres miejsca zameldowania
dziecka (wpisać, jeżeli jest inny niż

Miejscowość:

zamieszkania)

Ulica,
nr budynku,
nr lokalu

Imiona i nazwiska rodziców
dziecka

Ulica,
nr budynku,
nr lokalu

matki

ojca

Adres miejsca zamieszkania
rodziców dziecka (miejscowość,
ulica, nr budynku, nr lokalu)

Adres poczty elektronicznej
rodziców dziecka
Nr telefonu rodziców dziecka

A. Kryteria ustawowe:
A. Pierwszy etap
rekrutacji – kryteria
ustawowe
1. Wielodzietność
rodziny kandydata
2.

Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców

Załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Spełnienie
kryterium
znak „+”

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie nr 1)
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 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U
z 2011 r. nr 127, poz.721 z późn.zm.)
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
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kandydata
4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata
w rodzinie

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.
nr 127, poz.721 z późn.zm.).
Orzeczenia 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 2011 r.
nr 127, poz.721 z późn.zm.).
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 2011 r.
nr 127, poz.721 z późn.zm.).
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r.
poz.697 ze zm.).
Załączniki składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017, poz. 1257 ze zm.) odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także
w postaci kopii poświadczanych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

B. Drugi etap rekrutacji – kryteria ustalone przez organ prowadzący
Kryteria ustalone przez organ prowadzący
1.

2.
3.

Dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek odbyć przygotowanie
przedszkolne, zamieszkałe w odległości do 3 km od Szkoły
Podstawowej nr 5 w Biłgoraju – 10 pkt
Dzieci pięcioletnie, zamieszkałe w odległości do 3 km od Szkoły
Podstawowej nr 5 w Biłgoraju- 10 pkt
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 5
w Biłgoraju – 4 pkt

Załączone dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium
Oświadczenie składającego wniosek
(załącznik nr 2)
Oświadczenie składającego wniosek
(załącznik nr 2)
Oświadczenie składającego wniosek
(załącznik nr 3)

4.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 znajduje się do Oświadczenie składającego wniosek
3 km od miejsca pracy rodziców lub prawnych opiekunów – 3 pkt (załącznik nr 4)

5.

Szkoła znajduje się do 3 km od miejsca zamieszkania innych
Oświadczenie składającego wniosek
opiekunów kandydata (dalszej rodziny kandydata wspomagającej
(załącznik nr 5)
rodziców w sprawowaniu opieki) – 3 pkt
Dokument potwierdzający
Rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność
zatrudnienie/prowadzenie działalności
gospodarczą na terenie Miasta Biłgoraj – 2 pkt
gospodarczej

6.

Spełnienie
kryterium
znak „+”

Wzory oświadczeń stanowią załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju,
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62 a.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Państwa dane osobowe oraz dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 5
im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju i zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych są dostępne na stronie internetowej Administratora oraz
w jego siedzibie.
………………………………………………………………… i ……………………………………………………………………………….
( podpis matki/opiekuna prawnego)
( podpis ojca/opiekuna prawnego)
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LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW:
Data ………………………………2019

r.
Podpis matki/opiekuna prawnego………………………………….…

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

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW DZIECKA
WYMAGANE DO DEKLARACJI

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

……………………………………….
podpis matki/opiekuna prawnego

i ………………………………………………….
podpis ojca/opiekuna prawnego

Data …………………………2019r.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

Biłgoraj, dn. …………………..

…………………………………
podpis osoby przyjmującej
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