OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARATOŃCZYKÓW POLSKICH W MIŁOSZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Poniższe kryteria wynikają z Uchwały nr XXXII.245.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2017r. i będą
służyły do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy
każdym kryterium należy zaznaczyć właściwe pole.

......................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)

jako rodzice/prawni opiekunowie ................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

oświadczamy, że:
1. Nasze dziecko ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej jest dzieckiem sześcioletnim zamieszkałym w miejscowości
należącej do obwodu tej szkoły.

 TAK
 NIE

2. Nasze dziecko ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej jest dzieckiem pięcioletnim zamieszkałym w miejscowości
należącej do obwodu tej szkoły.

 TAK
 NIE

3. Pracujemy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub
uczymy się w trybie dziennym lub prowadzimy gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą.

 TAK
 NIE

4. Rozliczamy podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym
właściwym dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice lub nie zalegamy w opłacaniu
podatku rolnego na rzecz Gminy Jelcz-Laskowice.

 TAK
 NIE

5. Rodzeństwo naszego dziecka uczęszcza do tego samego oddziału
przedszkolnego lub klasy szkoły podstawowej.

 TAK
 NIE

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59, 949 i 2203) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ
prowadzący oraz statutem placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków
Polskich w Miłoszycach. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

...................................................
(miejscowość, data)

...................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

