Data przyjęcia wniosku …………………………………..

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDZKOLNYM IM. J. PAWŁA II W RUDZICY
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka

_________________________________________

2. Data i miejsce urodzenia

_____________________________________

3. PESEL

___________________________________

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata _______________________________
5. Godziny pobytu w przedszkolu/( 6.30-16.30)/podstawa programowa realizowana jest od godziny 7.30 do
12.30/
od ________________do______________
6. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN

OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN

1.Imiona i nazwisko

Imiona i nazwisko

2. Adres miejsca zamieszkania

2. Adres miejsca zamieszkania

3. Adres poczty elektronicznej

3. Adres poczty elektronicznej

4.Telefon kontaktowy

4.Telefon kontaktowy

2. Wybieram przedszkole
/ proszę podąć pełną nazwę przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności/
pierwsze……………………………………………………………………………,
drugie……………………………………………………………………………….,
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trzecie………………………………………………………………………………..
3. Rodzeństwo ( proszę podać imiona i nazwiska, rok urodzenia, szkołę)
.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
4. Deklarowane uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych( w 4, 5 i 6-latkach (język angielski
obowiązkowy)
religia
tak………………..
nie…….
Wyznania…………………………………………………………..
III. SPEŁNIANIE KRYTERIÓW DECYDUJĄCYCH O PRZYJĘCIU DZIECKA/ KANDYDATA
DO PRZEDSZKOLA
W przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X” Kryteria naboru dzieci, zostały
określone zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw.
CZĘŚĆ A:
Kryteria podstawowe ustawowe

1.

2.

3.

4.

Zaznacza
rodzic

Zaznacza
rodzic

Wielodzietność rodziny kandydata (dziecka)
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata (dziecka)
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (dziecka)
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie
pełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (dziecka)
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
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5.

6.

7.

(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ( dziecka)
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Samotne wychowywanie kandydata (dziecka) w rodzinie
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.
Objęcie kandydata (dziecka) pieczą zastępczą
załącznik: dokument potwierdzający 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).

PUNKTACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
(wypełnia Komisja Rekrutacyjna
CZĘŚĆ B:
Kryteria samorządowe
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Zaznacza
rodzic

Wypełnia
komisja

pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich
działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym
uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z
pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki
i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5
godzin ) powyżej 8 godzin dziennie
zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z
pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki
i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5
godzin ) do 8 godzin dziennie
uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie przez
niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie
dziennym

PUNKTACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ SUMA CZ. A i B
(wypełnia Komisja Rekrutacyjna)
Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych
w Ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( art. 20t ) oraz dodatkowych
określonych przez organ prowadzący/dyrektora przedszkola/
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Oświadczam, że:
wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia,
niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji do realizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych –
Dz.U. z1997r. nr 133 poz.883 ze zmianami);
Wyrażam bezterminową zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas zajęć , uroczystości, imprez, apeli przedszkolnych oraz prac wykonanych przez nie
podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej, w gazetach, w
kronice, filmach przedszkola oraz w celu informacji promocji przedszkola (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U.z1994r. nr 24 poz.83 ze zmianami).Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że zgody te w każdej chwili mogę cofnąć w dowolnej formie pisemnej, wówczas
dane zostaną usunięte w terminie do 30 dni.
Data ………………………………………………………….

Podpisy rodziców, prawnych opiekunów:
Matka/ prawny opiekun……………………………………………………….
Ojciec/ prawny opiekun ……………………………………………………..
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