…………………………………………

…………………………………

imię i nazwisko – rodzica kandydata

data wpływu (wypełnia pr zedszkole)

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

Dyrektor

……………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres jednostki, do której jest składany wniosek

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
• Dane osobowe kandydata i rodziców
Imię i nazwisko
1.
kandydata
2.

Data i miejsce urodzenia
kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię i Nazwisko
rodziców

Matki

Ojca

5.

Adres miejsca
zamieszkania rodziców
i kandydata

Miejscowość
kod
pocztowy
Ulica
numer domu

6.

Numery telefonów i
adresy poczty
elektronicznej

Matki

telefon

adres e-mail

Ojca

telefon

adres e-mail

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne

…………………………………………………………………………………………………................
Przedszkole pierwszego wyboru
……………………………………………………………………………………………………………
Przedszkole drugiego wyboru
………………………………………………………………………………………………………….
Przedszkole trzeciego wyboru

Pouczenie:
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 poz. 4), Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku
oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, wskazanych w II części wniosku.

• Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie prawo oświatowe i załącznikach
do wniosku potwierdzających ich spełnianie
*we właściwej rubryce przy tak) wstaw znak x
tak*)
liczba
Lp. Kryterium
Dokument poświadczający spełnianie kryterium
punktów
Wielodzietność
Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
1.
2
rodziny dziecka
2.

Niepełnosprawność
dziecka

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

3.

4.

2

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
dziecka

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

2

Niepełnosprawność
obojga rodziców

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

2

5.

6.

7.

•

Niepełnosprawność
rodzeństwa dziecka

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

2

Samotne
wychowywanie
dziecka w rodzinie

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

2

Objęcie dziecka
pieczą zastępczą

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

2

Informacje o spełnieniu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym.
*we właściwej rubryce przy tak) wstaw znak x
Lp.

tak*)

Kryteria dodatkowe

liczba
punktów

Oboje rodzice kandydata są zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą,
kryterium stosuje się również do rodzica pracującego i samotnie
wychowującego dziecko

1

2.

Kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat

2

3.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tym przedszkolu

1

1.

Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: ………………………………………………
godzina przyprowadzania i odbioru dziecka

Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie
z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Data: ……………………………….. Czytelny podpis matki:………………………………...
Czytelny podpis ojca:………………………………….

