WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRZEZINCE
……………/16/17

Formularz przeznaczony jest dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat ubiegających się o przyjęcie dziecka do
przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 grudnia o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7.

I.

DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Dane osobowe dziecka

Imiona i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Nr PESEL
Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość z kodem
Ulica, numer domu
Adres zameldowania dziecka
Miejscowość z kodem
Ulica, numer domu
II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Dane matki/opiekunki prawnej

Dane ojca/opiekuna prawnego

Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail
Adres zamieszkania:
Miejscowość z kodem:
Ulica, numer domu:
III.

INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INNEGO PRZEDSZKOLA

Oświadczam, że wniosek o przyjęcie do przedszkola został złożony:
Nazwa i adres przedszkola pierwszego wyboru:

Nazwa i adres przedszkola drugiego wyboru:
Nazwa i adres przedszkola trzeciego wyboru:

IV.

INFORMACJE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
Poniższe informacje posłużą do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola
Ilość punktów
A. KRYTERIA PODSTAWOWE (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat).
wypełnia komisja
rekrut.
1.
TAK
NIE
Wielodzietność rodziny kandydata 1)
2.

TAK

NIE

3.

TAK

NIE

4.

TAK

NIE

5.

TAK

NIE

6.

TAK

NIE

7.

TAK

NIE

Niepełnosprawność kandydata 2)
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 3)
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 4)
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 5)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 6)
Objecie kandydata pieczą zastępcza 7)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające kryterium wymienionego w pkt. …………………….
Ilość punktów
wypełnia komisja
rekrut.

B. KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

TAK

NIE

2.

TAK

NIE

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego w następnym roku szkolnym 8)
Rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują zawodowo,
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą, studiują w systemie stacjonarnym 9)

3.

TAK

NIE

4.

TAK

NIE

5.

TAK

NIE

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do przedszkola
publicznego, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat 10)
Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu
publicznym wynosi co najmniej 8 godzin dziennie 11)
Kandydat wychowujący się w rodzinie objętej opieką
kuratorską, pomocą społeczną lub ze wskazaniem o potrzebie
edukacji przedszkolnej z Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej 12)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające kryterium wymienione w pkt. ……………..……….
Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie, stosowana dieta, inne istotne informacje dotyczące rozwoju
psychofizycznego):
Dziecko posiada lub ubiega się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
V.

TAK

NIE

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Planowany pobyt dziecka w

od godziny …………………………………...…… do godziny …………………………..………………

przedszkolu:
Czas pobytu dziecka w przedszkolu obejmuje pełne godziny.
Dziecko będzie korzystało z posiłków: (proszę zaznaczyć właściwe kwadraty)
śniadanie
obiad
podwieczorek

VI.

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczamy, że podane dane są zgodne
ze stanem faktycznym.
2.Oświadczamy, że: Proszę zaznaczyć „X”
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w systemach
informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w Gminie Oświęcim, zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
Ponadto przyjmujemy do wiadomości że: administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe w Brzezince
ul. czernichowska 2, niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do
przedszkoli oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań
przedszkola oraz zadań gminy będącej organem prowadzącym
- przysługuje nam prawo dostępu do treści naszych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem
przedszkola.
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego/naszego dziecka, jego imienia, nazwiska i wieku, prac plastycznych
przez niego wykonanych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu w ramach promocji placówki, w środkach masowego
przekazu np. Internecie, gazetach, wystawach, konkursach poza przedszkolem.
Wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne naszego dziecka, jeżeli zajdzie taka konieczność, a przedszkole nie będzie
mogło skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. Zgoda wyrażona przez rodzica lub prawnego
opiekuna obowiązuje w czasie całego okresu uczęszczania dziecka do przedszkola.

3. Decyzja Komisji kwalifikacyjnej przyjęcia dziecka do przedszkola skutkuje zawarciem umowy i wiąże obie
strony.
4. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 01.09.2016 r.
i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 3 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy przyjętych do
przedszkola.
Data wypełnienia wniosku:
Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

Data przyjęcia wniosku przez placówkę:

UWAGA:

Podpis pracownika przyjmującego
wniosek:

Wniosek należy złożyć do przedszkola do dnia: 31.03.2016 r.
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!
VII.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DANYCH ZAWARTYCH W PKT IV
1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wielodzietności rodziny dziecka.
2.5)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.)
6) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.

7)

o wspomaganiu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135 z póź. zm.)
8) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
9) Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
informacja z centralnej ewidencji o działalność gospodarczej,
zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich
ukończenia
10) Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego

przedszkola publicznego
11) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
12) Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub sądu,

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
VIII.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja na posiedzeniu w dniu …………………........................................................................................................................……………….
A) przyjęła dziecko od dnia 01.09.2016 r. do przedszkola i korzystania z …….............................................……. godzin pobytu.
Uzyskana ilość punktów: ………….......................................................................................................................................………
B) nie przyjęła dziecka z powodu: ………………................................................…………………………………………………………………………….
Uzyskana liczba punktów: ……………….............................................................................................................................………..
Podpisy członków komisji:

