Pieczęć przedszkola

Załącznik nr 1

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ!
Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
Uwaga! Dane zawarte we wniosku stanowią podstawę
do sporządzenia umowy cywilno-prawnej.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W KSIĄŻU WIELKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019
(Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami)

IMIĘ
NAZWISKO
IMIONA RODZICÓW
DATA URODZENIA
ULICA
KOD POCZTOWY
GMINA

DANE OSOBOWE DZIECKA
DRUGIE IMIĘ
PESEL
MIEJSCE URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
NR DOMU
NR MIESZKANIA
MIEJSCOWOŚĆ
POWIAT

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA
NR DOMU
NR MIESZKANIA
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
POWIAT
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY
TELEFON KONTAKTOWY
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA
NR DOMU
NR MIESZKANIA
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
POWIAT
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY
TELEFON KONTAKTOWY
1

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od……………….. do …….……….,
w tym …………… godz. płatnych.
6.30-8.00

czas pobytu płatny

8.00-13.00

5 godzin – realizacja podstawy programowej – godziny bezpłatne

13.00-15.30

czas pobytu płatny

Proszę wskazać dwie inne placówki wychowania przedszkolnego drugiego wyboru –
w przypadku, gdy dziecko nie zakwalifikuje się do wybranego przedszkola, do których
w dalszej kolejności chcielibyście Państwo posłać dziecko:

1.

………………………………………………………….….…………………………………………

2.

…………………………………..……………………………………………………………………

Posiłki spożywane w przedszkolu (zaznaczyć „X”):
ŚNIADANIE
OBIAD

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU
Dodatkowo dołączone do wniosku informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia
poradni psychologiczno – pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia
lekarskie, itp.):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
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KRYTERIA PRZYJĘĆ
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria obowiązkowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), art. 131 ust. 2)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 i 1948).

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata:
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
4.

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
5.

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 i 1948).

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
6.

załącznik: 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.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
7.

załącznik: dokument potwierdzający 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).

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria dodatkowe
1.

Aktywność zawodowa obojga rodziców/ opiekunów prawnych dziecka zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenie, wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym

2.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do placówki wychowania przedszkolnego, do którego został złożony wniosek

3.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Każda godzina w podstawie programowej
Każda godzina poza podstawą programową

4.

Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka

do 3 km
powyżej 3 km

5.

Korzystanie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6.

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych niepracujących i jednocześnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy

…………………, ………………….
miejscowość

data

………..……………………..
podpis ro dziców/opiekunów prawnych
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OŚWIADCZENIE

1.

Oświadczam, że rodzina dziecka

jest / nie jest* wielodzietna (oznacza to rodzinę

wychowującą troje i więcej dzieci).
2.

Oświadczam samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (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) - tak / nie.
3.

Oświadczam, że aktywność zawodowa obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, wykonujących rolniczą lub
pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym – tak / nie*.
4.

Oświadczam, że starsze rodzeństwo dziecka uczęszcza / nie uczęszcza* do placówki

wychowania przedszkolnego, do której został złożony wniosek.
5.

Oświadczam, że liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w placówce

wychowania przedszkolnego wynosi:
a) w podstawie programowej (od 1 godz. do 5 godz.)……………….…………….……………
b) poza podstawą programową (od 1 godz. do 4 godz.)…………….………………………….
5. Oświadczam, że odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka wynosi do 3 km /
powyżej 3 km*.
6. Oświadczam, że rodzice/ opiekunowie prawni dziecka korzystają / nie korzystają*
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Oświadczam, że dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych niepracujących
i jednocześnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – tak / nie*.
8. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na badania logopedyczne mojego dziecka.
9. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na badanie stanu higieny mojego dziecka przez
pielęgniarkę.
10. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka w sposób nie
naruszający jego godności i bezpieczeństwa w czasie wycieczek, uroczystości, zabaw i zajęć
opiekuńczych, wychowawczych i kształcących w placówce wychowania przedszkolnego
i publikowanie ich na stronie internetowej placówki wychowania przedszkolnego oraz
wykorzystanie w artykułach, wydawnictwach promujących dorobek placówki.
11. Zobowiązuję się do przyprowadzania do placówki wychowania przedszkolnego tylko
zdrowego dziecka.
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12. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do placówki wychowania
przedszkolnego dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza rodzicami/prawnymi
opiekunami będą mogły odbierać dziecko z placówki wychowania przedszkolnego.
13. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych
w formularzu,

niezwłocznie

powiadomię

o

nich

dyrektora

placówki

wychowania

przedszkolnego.
*niepotrzebne skreślić

W myśl ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorem
danych są publiczne placówki wychowania przedszkolnego, do których złożono wnioski.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy oddać w placówce
najbardziej preferowanej.

………………………………………….
podpis rodziców/opiekunów prawnych

Data wpływu……………………...
L.dz…….……………………....…
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RODZIC/OPIEKUN PRAWNY WYPEŁNIA PO PODANIU DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka w roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola
w Książu Wielkim.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………, ………………….
miejscowość

data

……………………………..
podpis rodziców/opiekunów prawnych
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