WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego
nr 3 z Oddziałem Żłobkowym
w Zawadzkiem na rok szkolny 2017/2018
Data złożenia wniosku (wypełnia dyrektor przedszkola):

…………………………………………………

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL*
W przypadku braku numeru PESEL:
-seria i numer paszportu potwierdzającego tożsamość dziecka: ………………………………………………………………
-lub nazwa, seria numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Poczta*

Nr domu/ nr mieszkania*

Kod pocztowy*

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców (Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.

Przedszkole

Adres przedszkola

1.Przedszkole pierwszego wyboru

2.Przedszkole drugiego wyboru

3.Przedszkole trzeciego wyboru
POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00;
przedszkole czynne od 5.30 do 17.00 – podajemy pełne godziny np. 6.30 – 14.30; 7.00 – 14.00 itp.
posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek)
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu

Ilość posiłków (proszę zaznaczyć wybrane)

śniadanie 

1

obiad 

podwieczorek 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Poczta*

Nr domu/ nr mieszkania*

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon dom./komórka*
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Poczta*

Nr domu/ nr mieszkania*

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon dom./komórka*
Adres e-mail

*oznaczone pola są wymagane

KRYTERIA PODSTAWOWE
wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. 59. Rozdział 6 art.131, ust.2)

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Lp.

1.

KRYTERIUM

TAK

Wielodzietność rodziny kandydata
(rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)
Załącznik:
- oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny dziecka

Niepełnosprawność kandydata
2.

Załączniki:
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność (o ile takie wystawiono)
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

2

NIE

Ilość pkt.
(wypełnia Komisja)

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
3.

4.

Załączniki:
-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.)

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Załączniki:
- j.w.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
5.

Załączniki:
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność (o ile takie wystawiono)
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

6.

Załączniki:
-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub:
-akt zgonu
oraz:
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz:
oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
7.

Załącznik:
- 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 2013 r.poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

OGÓŁEM ILOŚĆ PUNKTÓW
ZAŁĄCZNIKI są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a
§1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. Wzory oświadczeń - w załączeniu do „WNIOSKU”

KRYTERIA DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO
ustalone przez Radę Miejską w Zawadzkiem - Uchwała Nr XXVII/270/17 z dnia 27.02.2017

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Lp.

1

2.

KRYTERIUM

TAK

Kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania
przedszkolnego

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w
zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym
Załączniki:
 zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej; oświadczenie każdego z rodziców o
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej; zaświadczenie wydane przez szkołę wyższą.

3

NIE

Ilość pkt.
(wypełnia Komisja)

3.

Kandydat, który ze względu na organizację pracy zawodowej lub
nauki rodziców/opiekunów prawnych będzie korzystał z oferty
przedszkola po czasie realizacji podstawy programowej
Załączniki:
 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem
asystenta rodziny
4.

Załącznik:
 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu
pierwszego wyboru
5.

Załącznik:
 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

6.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni wskazali we
wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole
pierwszego wyboru
OGÓŁEM ILOŚĆ PUNKTÓW

ZAŁĄCZNIKI są składane w formie zaświadczeń i oświadczeń rodziców. Wzory oświadczeń - w załączeniu do „WNIOSKU”

Uwaga!
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.




Zobowiązuję się w okresie od 19 kwietnia 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. pisemnie
potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy
zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.
„Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”

Administratorem podanych danych osobowych są adresaci wniosku. Zakres wymaganych danych określają przepisy prawa, w
szczególności Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami). Celem przetwarzania jest
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. Dane nie będą przekazywane podmiotom innym niż upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do treści danych i prawo ich poprawiania.

Czytelne podpisy:
matki /opiekunki prawnej: …………………………..
ojca / opiekuna prawnego:
data: ………………..

4

…………………………..

Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny nr
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica, oświadczenie

5

Uwagi

