
Data przyjęcia zgłoszenia:                                                                                             Załącznik 1

ZGŁOSZENIE
KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W  SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W CHWASZCZYNIE NA ROK SZKOLNY  2017/2018

Zgłoszenie dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
(Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi 
literami).

DANE KANDYDATA

Imię  i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nr PESEL*
* w przypadku braku nr PESEL
-seria i numer paszportu lub 
innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość

Adres miejsca zamieszkania

DANE RODZICÓW 
Matka Ojciec 

Imię i nazwisko

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej 
(e-mail)

Numer telefonu do kontaktu

Oświadczenie
Oświadczam, że:  
 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,   zawartych w niniejszym
zgłoszeniu,  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  rekrutacji  do  szkoły  oraz  organizacją  pracy  i
funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.
Mam świadomość  przysługującego mi  prawa wglądu do  treści  moich  i  mojego dziecka  danych   oraz   ich
poprawiania.Dane podaję dobrowolnie.

                                                                .…………………                …………………………..
……………………miejscowość ,data              podpis matki                                           podpis ojca



Na podstawie UCHWAŁY NR VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia
24  lutego  2015  r.  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Żukowo ustala się następujące zasady:

1. Podczas rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych przy większej liczbie kandydatów
niż  liczba  miejsc  w  oddziale  przedszkolnym,  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
       2. Podczas postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, obowiązują następujące kryteria wraz ze wskazaną liczbą   
punktów:
 1) dziecko posiadające rodzeństwo w danej szkole - 5 punktów;
2) dziecko obojga rodziców pracujących/ rodziców studiujących/ uczących się w systemie 
dziennym- 5 punktów;
3) dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi - 10 punktów;
4) dziecko w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 4 lata – 10 punktów.
       3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa 
w pkt 2:
1) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły
2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,
3) oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

                                                                .…………………                …………………………..
……………………miejscowość ,data               podpis matki                                          podpis ojca



Data przyjęcia zgłoszenia:                                                                                           Załącznik 1a

WNIOSEK
KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W  SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W CHWASZCZYNIE NA ROK SZKOLNY  2017/2018

wniosek dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do której 
składany jest wniosek
(wniosek  wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. wniosek należy wypełnić drukowanymi literami).

DANE KANDYDATA

Imię  i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nr PESEL*
* w przypadku braku nr PESEL
-seria i numer paszportu lub 
innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość

Adres miejsca zamieszkania

DANE RODZICÓW 
Matka Ojciec 

Imię i nazwisko

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej 
(e-mail)

Numer telefonu do kontaktu

Oświadczenie
Oświadczam, że:  
 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,   zawartych w niniejszym
zgłoszeniu,  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  rekrutacji  do  szkoły  oraz  organizacją  pracy  i
funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.
Mam świadomość  przysługującego mi  prawa wglądu do  treści  moich  i  mojego dziecka  danych   oraz   ich
poprawiania.Dane podaję dobrowolnie.

                                                                .…………………                …………………………..
……………………miejscowość ,data              podpis matki                                           podpis ojca



Na podstawie UCHWAŁY NR VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia
24  lutego  2015  r.  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Żukowo ustala się następujące zasady:

2. Podczas rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych przy większej liczbie kandydatów
niżliczba  miejsc  w  oddziale  przedszkolnym,  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnegobrane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
       2. Podczas postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, obowiązują następujące kryteria wraz ze wskazaną liczbą   
punktów:
 1) dziecko posiadające rodzeństwo w danej szkole - 5 punktów;
2) dziecko obojga rodziców pracujących/ rodziców studiujących/ uczących się w systemie 
dziennym- 5 punktów;
3) dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi - 10 punktów;
4) dziecko w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 4 lata – 10 punktów.
       3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa 
w pkt 2:
1) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły
2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,
3) oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

                                                                .…………………                …………………………..
……………………miejscowość ,data               podpis matki                                          podpis ojca


