Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość wniosku

(pieczęć przedszkola)

Uwaga: Wniosek wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie kandydata.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ………….........................................................
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
(wszystkie tabele we wniosku należy wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi
literami)
I. Dane osobowe kandydata
dane kandydata
imiona
nazwisko
data
i PESEL

urodzenia

miejsce urodzenia
adres zamieszkania kandydata
miejscowość
kod pocztowy
ulica/nr domu/
nr mieszkania

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
matka / opiekun prawny
imię
i nazwisko

ojciec /opiekun prawny

adres zamieszkania

telefon kontaktowy

adres poczty
elektronicznej

Zgodnie z art.233 § 1 kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze wolności do lat 3.

III. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne1
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w kolejności od najbardziej do
najmniej preferowanych2.
Kolejność wyboru przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w każdym składanym do
wybranych placówek wniosku musi być taka sama.

1. Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
nazwa i adres wybranej placówki

2. Dugi wybór
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
nazwa i adres wybranej placówki

3. Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
nazwa i adres wybranej placówki

1

Zgodnie z art. 150 ust.1 pkt. 5 Prawa Oświatowego, wniosek zawiera wskazanie kolejnych publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych. To oznacza, ze wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

Zgodnie z art.233 § 1 kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze wolności do lat 3.

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie
(we właściwej rubryce tak/nie przy odpowiednim kryterium wstaw x)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
1. wielodzietność rodziny kandydata
kandydata

□ □
tak nie

Rodzina wielodzietna jest to rodzina z co
najmniej trojgiem dzieci

2.

niepełnosprawność kandydata

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

□ □
tak nie

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

3.

niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata

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

□ □
tak nie

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

4.

niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata

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

□ □
tak nie

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

Zgodnie z art.233 § 1 kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze wolności do lat 3.

5.

niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

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

□ □
tak nie

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

6.

samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

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

□ □
tak nie

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

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokumenty poświadczające objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej
(tj Dz. U. z 2016 r. poz.575 ze zm.)

□ □
tak nie

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

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w
punkcie..............

Zgodnie z art.233 § 1 kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze wolności do lat 3.

V. Informacja o spełnianiu kryteriów lokalnych, branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, określonych w Uchwale Nr 445/VII/27/2017 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r.
(we właściwej rubryce tak/nie przy odpowiednim kryterium wstaw x)
Liczbę punktów uzupełnia komisja rekrutacyjna
Lp. kryterium
1.

oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się

2.

kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola/
oddziału przedszkolnego
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego
przedszkola/szkoły
kryterium dochodowe- dochód na jedną osobę w rodzinie
kandydata nie przekracza 150 % kwoty, o której mowa w
art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych
razem l. punktów

3.

4.

tak

nie

l. punktów

Za spełnienie przez kandydata kryteriów od nr 1 do nr 3 można uzyskać po 4 punkty.
Za spełnienie przez kandydata kryterium nr 4 można uzyskać 2 punkty.
1. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnieniu kryteriów wymienionych
w punkcie..........

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem kandydatów do
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do
wniosku są dyrektorzy przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych, do których wniosek
został złożony.
Oświadczenie wnioskodawcy
Zgodnie z art.233 § 1 kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze wolności do lat 3.

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz .U. z 2016 r., poz. 922.).
Konstancin-Jeziorna dnia…………….......

………………........
(podpisy rodziców)

Zgodnie z art.233 § 1 kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze wolności do lat 3.

