Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Cieszków nr 133/2021 z dnia 19.01.2021r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ* NA ROK SZKOLNY 20………/20……
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

I. Dane osobowe dziecka
imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica
kod
pocztowy
gmina

drugie imię

miejsce urodzenia

nr domu
miejscowość

nr mieszkania

powiat

II. Dane osobowe rodziców dziecka/ opiekunów prawnych
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
kod pocztowy
gmina
telefon komórkowy
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

nazwisko
nr domu
miejscowość
powiat
adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
kod pocztowy
miejscowość
gmina
powiat
telefon komórkowy
adres e-mail
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

nr mieszkania

nr mieszkania

III. Wybrane placówki
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
Nazwa i adres placówki
1.
2.
3.
1

IV. DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU, ODDZIALE:
Od godz.:……….. do godz. …………………….tj. …………………….godzin dziennie.
V. DEKLARACJA KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
RODZAJ POSIŁKU

TAK*

NIE*

ŚNIADANIE
OBIAD
PODWIECZOREK
*WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ

VI. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria ustawowe
1.

Wielodzietność rodziny kandydata
załącznik: oświadczenie nr 1 o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata
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.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
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.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
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.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
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.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
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.
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7.

Objęcie kandydata 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 lub oświadczenie
nr 2

Kryteria samorządowe
1.

2.

3.

4.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie/ rodzic samotnie wychowujący kandydata są zatrudnieni
lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą
pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają naukę w systemie
dziennym
Jedno z rodziców/prawnych opiekunów wychowujący kandydata jest zatrudnione lub
wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzi pozarolniczą
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobiera naukę w systemie dziennym
Zadeklarowanie przez rodziców /prawnych opiekunów/ rodzica samotnie wychowującego
kandydata , korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania,
wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5
godzin)
Kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego przedszkola, oddziału
przedszkolnego, lub danej szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Pouczenia:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………
data

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

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

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO. (Dz. U. UE L.119/1 z 4.5.2016 r. ze zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji do przedszkola/szkoły.
…………………………………
data

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

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

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej należy oddać w placówce najbardziej preferowanej.

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …..........................................zakwalifikowała dziecko od dnia
….......................................... po uzyskaniu ilości punktów...................
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu..............................................................................................................
Podpis Przewodniczącego i Członków Komisji:
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……………………………………………
Imię i nazwisko dziecka - kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
……………………………………………
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE NR 1
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że spełniam warunki rodziny wielodzietnej*.

……………………………………………...............
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

z art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910)
„rodzina wielodzietna – to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci”.
*zgodnie
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……………………………………………
Imię i nazwisko dziecka - kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
……………………………………………
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE NR 2
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że samotnie wychowuję

dziecko*…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, PESEL)

Nie

zamieszkuję

i

nie

prowadzę

wspólnego

gospodarstwa

domowego

z ojcem/matką dziecka.

…………………………………………….....................
Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

*zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)
„należy przez to rozumieć 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;”.
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