……………………………………………………..….
Imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica kandydata

…………………………………………………………
……………………….…………………………………
Adres do korespondencji

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Lisewie
Wniosek o przyjęcie dziecka
do Gminnego Przedszkola w Lisewie w roku szkolnym 2017 / 2018 1

I-Dane osobowe kandydata i rodziców2
(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)
1.

Imię/ Imiona i nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.
4.

PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię / Imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres miejsca zamieszkania rodziców
i kandydata3

Miejscowość
Ulica
Nr domu/ mieszkania

Telefon do kontaktu
Matki
6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej

______________________
Zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego składa się do dyrektora przedszkola.
2 Zgodnie z art. 150 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) wniosek zawiera dane podane w punkcie
1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają.
3 Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
1
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II
Informacja
do
wniosku
o
przyjęcie
kandydata
do
publicznego
przedszkolna,
oddziału przedszkolnego4
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składanie 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 preferowanych5
1.Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres przedszkola / placówki

2.Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres przedszkola / placówki

III - Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku
potwierdzających ich spełnienie6
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

Lp.
1.

2.

3.

Kryterium
Wielodzietność rodziny
kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Tak*) Nie*)

Oświadczenie7 o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata

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

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

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 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 i 1948)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76  1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76  1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może
być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
5 Zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) we wniosku określa się kolejność wybranych
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
6 Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających
warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione
w tabeli.
7 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) - wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina
wychowuje troje i więcej dzieci.
4
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Lp.

4.

Kryterium

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Orzeczenia 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 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 i 1948)

Tak*) Nie*)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76  1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

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 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 i 1948)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76  1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający
o rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz
oświadczenie8 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona, za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona, za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata. poz. 154 i 866)

Do wniosku dołączam dokumenty9 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie:

……………

Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) - 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.
9 Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnianie przez kandydata kryteriów.
…
8
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IV - Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący10
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X
L.p.
Kryterium
1.
Kandydat w roku szkolnym 2017/2018 podlega
obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego.
2.
Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu
wynosi powyżej 5 godzin dziennie.
3.
Dziecko ma ustawowe prawo w danym roku
rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego.
4.
Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują,
prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają
naukę w trybie dziennym.
5.
Rodzic (opiekun prawny dziecka) pracuje,
prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera
naukę w trybie dziennym.
6.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkolna
lub szkoły mającej w swoim obwodzie dane
przedszkole.

Tak*)

Nie*)

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” oraz dostarczonych dokumentach są zgodne z prawdą,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………….
data

………..………..………………
czytelny podpis rodzica

Wyrażam / nie wyrażam zgody na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na stronie
internetowej promującej placówkę*.
* Właściwe podkreślić
…

……………………………….
data

………..………..………………
czytelny podpis rodzica

Uwaga:
Dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z gromadzeniem danych w systemach informatycznych przedszkola oraz organów
uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zgodnie z art. 131 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów
oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
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