Dyrektor
Zespołu Szkół
w Pamiątkowie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
I.

Dane osobowe dziecka i rodziców
DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica

nr domu

Kod pocztowy

nr mieszkania

Poczta
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
/wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/

Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica

nr domu

Kod pocztowy

nr mieszkania

Poczta
DANE OSOBOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA

Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica

nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

1

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA

Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica

nr domu

Kod pocztowy

nr mieszkania

Poczta

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

II. 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 i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej
formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych:
1. Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola lub szkoły

2. Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola lub szkoły

3. Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola lub szkoły

Informuję, że szkołą obwodową dla mojego dziecka jest …………………………………………………………..
III. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacji:
1. Kryteria na I etapie rekrutacji

Lp.

Kryterium

1.

Dzieci z rodzin wielodzietnych
/minimum troje dzieci/.
Dziecko niepełnosprawne, o ile
stopień i rodzaj niepełnosprawności pozwala na zapewnienie
dziecku w oddziale przedszkolnym odpowiednich warunków
rozwoju.

2.

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryteriów

Oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2

Zgłoszenie
kryterium do
oceny
/wpisać tak
lub nie/

Liczba
punktów
przyznanych
przez komisję.
Wypełnia
komisja.

3.

Dzieci niepełnosprawnego rodzica.

Orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców.

Orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.

Dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.

2. Kryteria na II etapie rekrutacji

Lp.

1.

2.
3.

Kryterium

Dziecko obojga rodziców pracujących /kryterium stosuje się
również w odniesieniu do rodzica
uczącego się/studiującego w trybie dziennym/
Dziecko jednego rodzica pracującego lub uczącego
się/studiującego w trybie dziennym/
Dziecko wychowywane w rodzinie o trudnej sytuacji materialnej.

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryteriów

Zaświadczenie o zatrudnieniu,
zaświadczenie z uczelni.

Zaświadczenie o zatrudnieniu,
zaświadczenie z uczelni.
Zaświadczenie z OPS
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Zgłoszenie
kryterium do
oceny
/wpisać tak
lub nie/

Liczba
punktów
przyznanych przez
komisję.
/Wypełnia
komisja/.

Dziecko, którego rodzeństwo
uczęszcza do tego samego
przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat.
Dziecko, którego rodzeństwo
jest absolwentem tego samego
przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat.

4.

5.

Deklaracja o kontynuacji edukacji
przedszkolnej przez rodzeństwo
kandydata w r.szk. 2017/18.
Oświadczenie rodzica/opiekuna
kandydata.

POUCZENIE:
1. Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. 2017.60/
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku są dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz innych
form wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
/Dz. U. 2016.922/

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
MATKI

OJCA

Dziecko zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2017/2018

TAK

NIE

Data posiedzenia komisji kwalifikacyjnej …..…………………………

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

……………………………………

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej:

……………………………………

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej

……………………………………..

UWAGA!
RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. Złożenia kompletnego wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie /do 14.04/.
2. Dostarczenia po zakwalifikowaniu dziecka pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu dziecka
do oddziału przedszkolnego /25-27.04/.
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