Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
Art. 149 , art. 150 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo oświatowe

( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

Część A
WYBRANE PLACÓWKI (kolejność wpisywania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji)
Nazwa i adres placówki I wyboru

Nazwa i adres placówki II wyboru

Nazwa i adres placówki III wyboru

Część B
PODSTAWOWE DANE O DZIECKU
Nazwisko i imię/imiona:
Data i miejsce urodzenia:
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

Nr PESEL:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA ( wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr domu:

Nr lokalu:

Część C
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nazwa i adres zakładu pracy- pieczęć:

Ulica:

Telefon:

Telefon prywatny, email:

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nazwa i adres zakładu pracy- pieczęć:

Ulica:

Telefon:

Nr domu:

Nr lokalu:

Telefon prywatny, email:

Osoby (pełnoletnie) upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola ze wskazaniem dowodu
osobistego:
1. ……………………………………………………....
2. ………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………..
4 ………………………………………………………………………

Część D
KRYTERIA NABORU (zaznaczyć krzyżykiem) wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów:

I. Kryteria Ministra Edukacji Narodowej:

Tak

Nie

1.1 Dzieci z rodzin wielodzietnych- min. 3 dzieci w wieku do 14 lat . Załącznik: oświadczenie o
wielodzietności rodziny kandydata- 11pkt.
1.2 Dzieci niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Załącznik- „Orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego” wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (ustawa z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych) – 11pkt.
1.3 Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność samodzielnej egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów. Załącznik- orzeczenie -11pkt.
1.4 Dzieci obojga rodziców niepełnosprawnych. Załącznik- orzeczenie -11pkt.
1.5 Dzieci posiadające rodzeństwo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Załącznik- orzeczenie 11pkt.
1.6 Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących-nie pracujących. Załącznik ksero
prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez pannę, kawalera oraz o niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem -11pkt.
1.7 Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej. Załącznik: dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. -11pkt.
II. Kryteria do II etapu postępowania rekrutacyjnego
1. Wskazanie Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę . Załącznikwniosek – 10pkt.
2. Dziecko, którego samotnie wychowujący rodzic (prawny opiekun) pracuje lub studiuje w trybie
dziennym, lub prowadzi gosp. rolne, lub pozarolniczą działalność gosp. – 9 pkt zał.- zaświadczenie z
uczelni lub odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gosp.
3. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie dziennym, lub
prowadzą gosp. rolne, lub pozarolniczą działalność gosp. Załącznik- zaświadczenie z uczelni lub
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp. – 9pkt.
4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu:
a) powyżej 8 godz. dziennie – 8pkt
b) od 6 do 8 godz. dziennie – 7pkt
5. Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola.. Załącznikoświadczenie – 6 pkt.

Część E
Dodatkowe informacje o dziecku, np. „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania”, alergie, przewlekłe choroby,
zalecone przez lekarza diety, zaświadczenia o leczeniu w poradniach specjalistycznych, indywidualne nauczanie,
przeciwwskazania do określonej aktywności, itp.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Godz. pobytu dziecka w przedszkolu

Od godz:

Ilość posiłków:
(zaznaczyć krzyżykiem posiłki)

Śniadanie I

Do godz:

Śniadanie II

Obiad

Pouczenia
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, stwierdzam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję
do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku. W związku
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach statystycznych,
w sprawach związanych z opieką przedszkolną i dla prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola zgodnie ze statutem.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat zgodnie z
aktualnymi uchwałami sprawie korzystania przez dziecko z przedszkola oraz opłat za żywienie ustalonych przez przedszkole,
przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka, przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę wskazaną
przez rodzica lub opiekuna.

Data wypełnienia karty

Podpis matki

Podpis ojca

