WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA
DANE DZIECKA
Seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości1

1. PESEL

1a.

2. Nazwisko

3. Pierwsze Imię

5. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

4. Drugie Imię

-

-

ADRES ZAMIESZKANIA2
6. Kod pocztowy

7. Miejscowość

8. Ulica, numer

II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE MATKI/ OPIEKUNA PRAWNEGO

9.

Nazwisko

10. Imię
11. Telefon
12. Adres poczty elektronicznej

DANE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
13.

Nazwisko

14. Imię
15. Telefon
16. Adres poczty elektronicznej
1. Zgodnie z art. 151 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku braku numeru PESEL, wpisz serie i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
2. Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

III.

PREFERENCJE
PRZEDSZKOLE/ PLACÓWKA PIERWSZEGO WYBORU

17. NAZWA PLACÓWKI

PRZEDSZKOLE/ PLACÓWKA DRUGIEGO WYBORU
18. NAZWA PLACÓWKI

PRZEDSZKOLE/ PLACÓWKA TRZECIEGO WYBORU
19. NAZWA PLACÓWKI

IV. INFORMACJE
O
SPEŁNIENIU
KRYTERIÓW
OKREŚLONYCH
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU
POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIENIE3
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
Lp Kryterium
Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
.
1.

Wielodzietność
rodziny kandydata

TAK
*)

NIE
*)

Oświadczenie 4 o wielodzietności kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

2.

3.

Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.
Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata
5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.768 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 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 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.768 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub 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 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.768 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 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 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.768 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

6.

7.

Samotne
wychowanie
kandydata
w rodzinie 7

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie 6 o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz.332, z późn. zm.)

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

Do wniosku dołączam dokumenty 7 potwierdzające spełnianie wyżej zaznaczonych kryteriów.
3. Zgodnie z art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) Wielodzietność rodziny kandydata; b) niepełnosprawność kandydata; c) niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata; d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f) samotne wychowywanie kandydata
w rodzinnie; g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Zgodnie z art.131 ust.3 kryteria o których mowa w ust 2, mają jednakową wartość.
4. Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia z nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to 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.
6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji
wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 5). Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
7. Zgodnie z art. 150 ust.2 pkt1. ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

V.
INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DRUGIM
ETAPIE POSTĘPOWANIAUSTALONYCH UCHWAŁĄ Nr XXVIII/246/17 RADY MIEJSKIEJ
W KOWALEWIE POMORSKIM Z DNIA 18.12.2017r.10 (Dz. U. z 2017r. poz. 1576)
Ilekroć jest mowa o:
- rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby/ podmioty
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
- pracujących rodzicach – należy przez to rozumieć zatrudnienie w ramach stosunku pracy
lub umowy cywilnoprawnej, samozatrudnienie lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
trzeciej tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku wskazane dokumenty potwierdzające spełnianie
tego kryterium
Wymagane dokumenty
Liczba
L.p.
Kryterium
potwierdzające spełnienie
TAK*) NIE*)
punktów
kryteriów
1.
2.

3.
4.

5.

Realizacja obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego
przez kandydata
Oboje rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
lub rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący kandydata pozostaje
w zatrudnieniu, prowadzi
działalność gospodarczą lub pobiera
naukę w systemie dziennym
Rodzice/opiekunowie prawni
kandydata odprowadzają podatki na
terenie gminy Kowalewo Pomorskie
Co najmniej jedno z rodzeństwa
kandydata będzie w roku szkolnym,
którego wniosek dotyczy,
kontynuowało wychowanie
przedszkolne w Przedszkolu
Publicznym/oddziale
przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej, do których
prowadzona jest rekrutacja lub
będzie realizowało obowiązek
szkolny w szkole podstawowej, w
której funkcjonuje
oddziałprzedszkolny.
Kandydat do Przedszkola
Publicznego zamieszkuje w
miejscowości należącej do obwodu
Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim lub oddział
przedszkolny do którego ubiega się
kandydat, funkcjonuje przy
obwodowej szkole podstawowej.

20

Pisemne oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów
Pisemne oświadczenie lub
stosowne zaświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów

10

5

Pisemne oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów
Pisemne oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów
lub stosowne zaświadczenie
z Przedszkola Publicznego/Szkoły
Podstawowej

3

Pisemne oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów o
miejscu zamieszkania
2

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej zaznaczonych kryteriów.
8. Zgodnie z art. 131 ust.4 Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący , z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której
rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych
potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Dz. U. Z 2016 poz. 1136 za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że
powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.
1

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych
okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2016r. poz. 195 i 1579).
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks Karny Dz. U. Z 2016 poz. 1136 za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są
prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

………………………
Data

………………………
Data

…………………………………………………
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

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

