……………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach
A. Dane osobowe kandydata i rodziców1)

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

2. Data i miejsce urodzenia kandydata
3.

PESEL kandydata
(w przypadku braku PESEL należy wpisać serię i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

4.

Imię/imiona i nazwiska rodziców
kandydata

matki
ojca

5.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania

6.

Adres poczty
elektronicznej
i numery telefonów
rodziców kandydata o ile je posiadają

matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu

ojca

Adres poczty
elektronicznej

B. Jednocześnie uznając je za istotne, podaję następujące dane dotyczące dziecka:

- stan zdrowia ……………………………………………………………………………………
- stosowana dieta ………………………………………………………………………………..
- rozwój psychofizyczny dziecka ……………………………………………………………….
Informacje dodatkowe o dziecku:
1.Czy dziecko zostaje na trochę bez rodziców: TAK/NIE
2. Czy dziecko umie się ubrać i rozebrać: TAK/NIE
3. Czy dziecko umie samo skorzystać z toalety i umyć ręce: TAK/NIE
4. Czy dziecko samo je: TAK/NIE
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Administratorem danych
osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli
1)

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty:
Jeżeli wnioskodawca życzy sobie, żeby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium, w
kolumnie czwartej wybranego kryterium należy napisać „TAK”, i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej
dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium.
Lp
.

1
1.

2.

3.

4.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

2

3

Wielodzietność
rodziny kandydata
Niepełnosprawność
kandydata
Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Zgłoszenie
kryterium do
oceny - należy
wpisać
tak lub nie
4

Załącznik : Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Załącznik: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność lub 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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).*
Załącznik; 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.*
Załącznik: Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.*
Załącznik: 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.
Załącznik; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
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 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

*Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Pouczenia:
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/-y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.

………………………………….
Data

1

…………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez samorząd obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Jeżeli wnioskodawca życzy sobie, żeby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium,
w kolumnie trzeciej tego kryterium należy wpisać „TAK” i dołączyć do wniosku oświadczenie/dokument
potwierdzające/potwierdzający spełnienie tego kryterium
Lp.

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Kryterium

1
1.

2.

Deklarowany czas pobytu dziecka w
przedszkolu
Kandydat, którego oboje rodzice
pracują lub prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą lub prowadzą
gospodarstwo rolne lub studiują/ uczą
się w systemie dziennym.

2
Załącznik: pisemna deklaracja w sprawie czasu
pobytu kandydata w przedszkolu

Zgłoszenie kryterium
do oceny - należy
wpisać
tak lub nie
3

Załącznik: oświadczenie rodziców o pobieraniu
nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub
prowadzeniu działalności gospodarczej lub
prowadzenia gospodarstwa rolnego.

3.

Bliskość zamieszkania kandydata
względem przedszkola.

Załącznik: oświadczenie rodzica o miejscu
zamieszkania kandydata
Załącznik. zaświadczenie wydane przez GOPS

4.

Kandydat z rodziny będącej pod
opieką Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, za wyjątkiem korzystania
ze świadczeń jednorazowych

5.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało wychowanie
przedszkolne w przedszkolu

Załącznik: oświadczenie o kontynuacji
wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
przedszkola.

Pouczenia:
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/-y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.

………………………………….
Data

1

…………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych.
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji do
przedszkola jest art. 23 ust. 1 pkt. i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
nr poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą,
wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy
jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust 1, jest
dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby,
której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Przepisami takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przyjęcia
dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
Administratorem danych jest dyrektor przedszkola.
Mam świadomośd przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawienia. Dane podaję
dobrowolnie.
Zapoznałam/zapoznałem się a treścią powyższych pouczeo.
………………………………………………………….…….
podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………………………..
podpis ojca/ opiekuna prawnego

W razie przyjęcia dziecka do przedszkola wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie zdjęd dziecka, jego
rysunków i wytworów do promocji przedszkola, zezwalam/y na publikację prac i zdjęd dzieci z uroczystości oraz
imprez przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola i w publikacjach mających na celu promocję
przedszkola:
□ TAK
□ NIE (podkreślić właściwe)
………………………………………………………….…….
podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………………………..
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Specyfikacja załączników do wniosku:
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj załącznika

Do wniosku załączono łącznie ………… załączników.

Uwagi

Potwierdzenie przyjęcia wniosku

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………….
PESEL dziecka ……………………………………………………………………………………………………………
Dyrektor Przedszkola/upoważniona osoba potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do
przedszkola i wprowadził do rejestru przyjmowania wniosków.

Nowe Ręczaje, dn. …………………………………..

………………………………….………………
pieczątka i podpis dyrektora

Uwaga! Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami o przyjęcie do
przedszkola należy złożyd w placówce w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 13.00
W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są zgłosid się do dyrektora
przedszkola celem uzupełnienia dodatkowych informacji o dziecku do dnia 12.04.2019r.

Decyzja komisji o przyjęciu/odmowie przyjęcia*

Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
podpis przewodniczącego komisji

*niepotrzebne skreślid

…………………………………………………….
podpis dyrektora przedszkola

