………………………………………..

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU

Wniosek o przyjęcie dziecka do
Przedszkola Gminnego …............................................................
w roku szkolnym 2018/2019
1. Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka1
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Kandydat w roku szkolnym
2018/2019 podlega
obowiązkowi rocznego
przygotowania
przedszkolnego

właściwe zaznaczyć znakiem „x”
tak

nie

2. Dane rodziców /opiekunów dziecka
Imię i nazwisko
matki/opiekunki dziecka
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów
kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
dziecka
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów
kontaktowych
3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli w kolejności od najbardziej do
najmniej preferowanych.
1. Pierwszy wybór: ………………………………………………………………………………
2. Drugi wybór: …………………………………………………………………………………..
3. Trzeci wybór ………………………………………………………………………………….
1

W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

4. Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku2:
Rodzaj informacji o dziecku
informacja o stanie zdrowia

tak

nie

potrzeba szczególnej opieki
stosowana dieta
zalecenia lekarskie
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
5. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją
Dokumenty potwierdzające kryterium
Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty
1.
Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(co najmniej troje dzieci w rodzinie)
2.
Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności kandydata
3.
Niepełnosprawność jednego z
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
rodziców kandydata
niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata
4.
Niepełnosprawność obojga
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
rodziców kandydata
niepełnosprawności obojga rodziców kandydata
5.
Niepełnosprawność rodzeństwa
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
kandydata
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
6.
Samotne wychowywanie
Dokument potwierdzający prawomocny wyrok
kandydata w rodzinie
sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7.
Objęcie kandydata pieczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Kryteria określone przez organ prowadzący
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych,
1.
Kandydat, którego
rodzice/opiekunowie prawni oboje samotnej matki lub samotnego ojca
pracują lub studiują/uczą się w
trybie dziennym oraz samotna
matka lub samotny ojciec, którzy
pracują, studiują/uczą się w trybie
dziennym
2.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza
Oświadczenie na wniosku o przyjęcie dziecka do
do tego przedszkola
przedszkola/oddziału przedszkolnego w pkt 7
Lp. Kryterium

3.
4.
2

Kandydat ma opinię z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
Rodzina jest pod opieką

We właściwym miejscu wstawić X

Opinia z poradni
Zaświadczenie z GOPS

tak

nie

5.

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Przedszkole znajduje się w
obwodzie szkoły podstawowej, do
której będzie uczęszczał
kandydat

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych,
samotnej matki lub samotnego ojca

6. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego:

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do .....................
2) Posiłki:
śniadanie
obiad
podwieczorek 3
7. Oświadczam, że do Przedszkola Gminnego ….................................................................. uczęszcza
rodzeństwo kandydata: ..................................................................
(imię i nazwisko)

8. Oświadczenie wnioskodawcy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

…....................................., dnia ......................

........................................................
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

9. Pouczenie
1. Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem
postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). W tym
zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i
ich poprawiania. Stosownie do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych osobowych
zawartych we wniosku jest dyrektor publicznego przedszkola, do którego wniosek został złożony.
2. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 i 3 wniosku, jest obowiązkowe.
3. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 4 wniosku, nie jest obowiązkowe.
4. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych w pkt 5 wniosku, jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych
przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ...........................................................................................
1. Zakwalifikowała dziecko do Przedszkola Gminnego nr …….. w …………….…………… od ……………. 2018 r.
2.

Skierowała dziecko do Przedszkola ....................................................................................................................……

3. Nie zakwalifikowała dziecka powodu................................................................................................................………
Podpisy przewodniczącego i członków Komisji:
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Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „x”.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu, miejscu pracy,
studiowaniu lub uczeniu się

Ja niżej podpisana/-y ……………………………………………………………………………

zamieszkała/-y …………………………………………………………………………………..

oświadczam, że jestem zatrudniona/-y lub studiuję/uczę się w trybie dziennym, w:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres zakładu, nazwa uczelni/ szkoły)

Jestem samotną matką lub samotnym ojcem, pracuję, studiuję/ uczę się w trybie dziennym, w:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres zakładu, nazwa uczelni/ szkoły)

……………………………, dnia ………………………..…………
(miejscowość)

…………………………………………………………
(czytelny podpis)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………………………………..

zamieszkała/-y ………………………………………………………………………...............

oświadczam, że przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczało dziecko

……………………………………………………………………………………………..........
(imię i nazwisko dziecka)

…………………….…………………, dnia …………………..…………
(miejscowość)

………………………….………………………
(czytelny podpis)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o wielodzietności rodziny kandydata

Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………………………………..

rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, iż dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

……………………………………………………………………………………………..........
(adres miejsca zamieszkania)

……………………………..……, dnia ………………….……………
(miejscowość)

……………………………..………………………………
(czytelny podpis)

………………………………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica)

……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres zamieszkania)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka1
Oświadczam, że:
1. samotnie wychowuję dziecko/dzieci: …...................................................................................
(podać imiona i nazwiska dzieci)

2. nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem2

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

_________________________________
1 Oznacza to 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, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.
2

Jeśli nie dotyczy wykreślić.

