OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW DRUGIEGO ETAPU
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Wybrane placówki:
1 WYBÓR ............................................................................................................................................................
2 WYBÓR ............................................................................................................................................................
3 WYBÓR ............................................................................................................................................................
(nazwa przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)

Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka ......................................................................................................................................
I. Oświadczam, że rodzice dziecka są zatrudnieni w:

(w przypadku samotnego wychowywania dziecka wskazać miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko)
Miejsce pracy matki
(dokładny adres)

Miejsce pracy ojca
(dokładny adres)

II. Oświadczam, że moje dziecko w roku szkolnym 2018/2019 ubiega się o przyjęcie lub będzie uczęszczało do

tego samego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły, w której znajduje
się dany oddział przedszkolny albo zespołu szkolno-przedszkolnego, co jego rodzeństwo:
1 WYBÓR TAK/NIE* .......................................................................................................................................
2 WYBÓR TAK/NIE* .......................................................................................................................................
3 WYBÓR TAK/NIE* .......................................................................................................................................
(imię i nazwisko siostry/brata oraz nazwa przedszkola/szkoły podstawowej/zespołu szkolno-przedszkolnego)

III. Oświadczam, że moje dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018 do żłobka albo innego przedszkola

lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i dokładny adres żłobka / przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)
IV. Oświadczam, że moje dziecko ........................................................................ w wyniku postępowania

rekrutacyjnego prowadzonego w roku szkolnym 2017/2018, nie zostało przyjęte do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i nie zostało objęte wychowaniem przedszkolnym (w rekrutacji
na rok szkolny 2018/2019 kryterium nie jest brane pod uwagę)
V. Oświadczam, że moje dziecko mieszka na terenie obwodu szkoły podstawowej, obejmującego przedszkole

albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego składany jest wniosek o przyjęcie:
1 WYBÓR

TAK/NIE*

2 WYBÓR

TAK/NIE*

3 WYBÓR

TAK/NIE*

Dodatkowe informacje o dziecku
Godziny pobytu w placówce: od .............................................. do ..................................................
(Uwaga: dodatkowa informacja o dziecku nie ma wpływu na wynik rekrutacji i ma jedynie charakter informacyjny)

* niewłaściwe skreślić

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i w załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wskazanych w II części wniosku.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane podane w w/w informacji oraz w załącznikach są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i w załącznikach do wniosku
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm. ).

………………......……………………
(data)

…………………....………………………
(czytelny podpis rodzica kandydata)

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.).

