…………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica (opiekuna) kandydata
…………………………………………………………………..
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WIERZCHOSŁAWICACH

1

Imię i nazwisko dziecka

2

Data urodzenia dziecka
PESEL dziecka

3

w przypadku braku nr PESEL,
serię i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość

4

Imię i nazwisko
rodziców/opiekunów dziecka

5

Adres zamieszkania dziecka

6

Adres zamieszkania
rodziców/opiekunów dziecka

Matki
Ojca

jeśli jest inny niż adres
zamieszkania dziecka

Matki
7

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
rodziców/opiekunów dziecka
Ojca

Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

1. 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 lub innej formy wychowania
przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:
A. Pierwszy wybór……………………………………………………………………...
B. Drugi wybór…………………………………………………………………………
C. Trzeci wybór………………………………………………………………………...
2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu (…) odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi
przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznym dziecka. (art. 155 ustawy – Prawo oświatowe Dz.U.2018.996 ze zm.)
a) Czas pobytu dziecka w godz. od …………………… do ………………………………..
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b) Ilość posiłków: 2 śniadanie – obiad, 3 śniadanie – obiad – podwieczorek, 0 bez posiłku ze
wskazań lekarskich (właściwe zakreślić)
c) Inne ważne informacje: ………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………….
3. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie - Prawo oświatowe
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium
do oceny1
(TAK)

Oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
2
Niepełnosprawność kandydata
specjalnego
Orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność jednego z
3
lub o stopniu niepełnosprawności lub
rodziców kandydata
orzeczenie równoważne
Orzeczenia o niepełnosprawności
Niepełnosprawność obojga
4
lub o stopniu niepełnosprawności lub
rodziców kandydata
orzeczenie równoważne
Orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność rodzeństwa
5
lub o stopniu niepełnosprawności lub
kandydata
orzeczenie równoważne
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub
Samotne wychowanie
akt zgonu oraz oświadczenie o
6
kandydata w rodzinie
samotnym wychowywaniu dziecka
oraz o niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem
Objęcie kandydata pieczą
Dokument poświadczający objęcie
7
zastępczą
dziecka pieczą zastępczą
1
Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium
w kolumnie „Zgłoszenie kryterium do oceny” proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
1

Wielodzietność rodziny
kandydata

a) do wniosku dołącza się: ……………….. szt. załączników.
4. Informacje o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.

Lp.

Kryterium

1

Dziecko obojga rodziców
pracujących/ studiujących w
systemie stacjonarnym

2

Dziecko jednego rodzica
pracującego/studiującego w
systemie stacjonarnym

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium
do oceny2
(TAK)

Oświadczenie o zatrudnieniu
rodziców/ prawnych opiekunów o
zatrudnieniu/ studiowaniu w
systemie stacjonarnym
Oświadczenie o zatrudnieniu
rodzica/ prawnych opiekuna o
zatrudnieniu/ studiowaniu w
systemie stacjonarnym
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Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium
do oceny2
(TAK)

Czas pobytu dziecka w
Deklaracja niniejszego wniosku w
przedszkolu powyżej 5 godzin
pkt. 2
dziennie
Przedszkole wskazane we
wniosku jest najbliżej
Oświadczenie o odległości od
4
położonym od miejsca
miejsca zamieszkania
zamieszkania dziecka
Przedszkole wskazane we
wniosku jest najbliżej
Oświadczenie o odległości od
5
położonym od miejsca pracy
miejsca zatrudnienia
jednego z rodziców
przedszkolem
Uczęszczanie rodzeństwa
kandydata do tego samego
Oświadczenie o uczęszczaniu do
6
przedszkola, gdzie składany
przedszkola rodzeństwa kandydata
jest wniosek
2
Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium
w kolumnie „Zgłoszenie kryterium do oceny” proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
3

a) do wniosku dołącza się: ……………….. szt. załączników.
Administratorem podanych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach,
33-122 Wierzchosławice 796.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie
danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach przetwarza dane osobowe w celu zrealizowania spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa (Ustawa Prawo oświatowe Dz.U. 2018.996
z późn. zm). Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są na
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola: https:// ppwierzchoslawice@szkolnastrona.pl.
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej na tablicy
ogłoszeń lub/i na stronie internetowej Przedszkola: https:// ppwierzchoslawice@szkolnastrona.pl,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do
treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.

……………………………………………
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
Uwaga!
Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami oraz bez zdrobnień imienia dziecka - należy podać, tak
jak w akcie urodzenia kandydata.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………………………..
a) zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała* kandydata do korzystania z wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym
w Wierzchosławicach na rok szkolny: …………………..……………….
Strona 3 z 4

Podpisy członków komisji:……………………………………………………………………...
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
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