WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA NA ROK 2018/2019
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W ZDUNACH, ODDZIAŁÓW W BESTWINIE, ODDZIAŁU W KONARZEWIE
( właściwą placówkę podkreślić)
I. Dane dziecka:
PESEL :

Nazwisko
Imiona
Data i miejsce
urodzenia
Adres zamieszkania dziecka
(wg art.25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość , w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Gmina

Powiat

Nr lokalu

Adres zameldowania dziecka ( wypełnić, jeśli adres jest inny, niż adres zamieszkania)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Gmina

Powiat

Nr lokalu

Godziny pobytu dziecka w Przedszkolu
5 godzinny wg podstawy
programowej 9.00-14.00
bezpłatnie
Powyżej 5 godzin
Wpisujemy godziny dziecka pobytu

Stawiamy znak X

Razem ilość godzin…………………
Ranne

od……..do……..

Popołudniowe

od……..do……..

Śniadanie…….. Obiad………. Podwieczorek………..

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
(proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce)
TAK
1) wielodzietność rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza
wychowującą troje i więcej dzieci)
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

rodzinę

NIE

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (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.)
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
* wielodzietność - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
**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.
UWAGA! W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal będzie
dysponowało wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie kolejny etap rekrutacyjny.
Inne informacje o dziecku (stałe choroby, wady rozwojowe, kalectwo, alergie, niepokojące reakcje i
zachowania)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Kryteria określone przez organ prowadzący przedszkola/oddziały przedszkolne
Lp.
1.
2.
3.

4.

Kryteria
Wiek dziecka/ dotyczy dzieci 5,6 letnich, które nie spełniły obowiązku
przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym
Aktywność zawodowa rodziców (oboje rodziców pracujących lub
uczących w systemie stacjonarnym)
Aktywność zawodowa przynajmniej jednego z rodziców (
przynajmniej jeden z rodziców pracujący lub uczący się w systemie
stacjonarnym)

TAK

NIE

Sytuacja rodzinna tj. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim
lub wsparciem asystenta rodziny

Uczęszczanie starszego rodzeństwa dziecka w poprzedzającym roku
szkolnym do przedszkola
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”)
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie rekrutacyjnym brany jest pod
uwagę wiek dziecka, poczynając od najstarszego /decyduje wiek dziecka/.
5.

W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie kandydat nie uzyskał
punktów, a Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, o przyjęciu kandydata decyduje wiek (data
urodzenia).
Dnia……………

……………..……………………..
podpis matki (opiekunki prawnej)

…………………………..
podpis ojca (opiekuna prawnego)

II. Dane rodziców dziecka (opiekunów prawnych)
Dane osobowe matki (opiekunki prawnej)
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce zatrudnienia,
tel.
Dane osobowe ojca (opiekuna prawnego)
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce zatrudnienia,
tel.
III. Oświadczenia i zobowiązania:
1.Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że
przedłożone przez nas informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2.Zobowiązujemy się do informowania o każdorazowej zmianie powyższych danych.
3.Oświadczamy, iż w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Przedszkola, dołączymy pisemne
upoważnienie (druk do pobrania w Przedszkolu) dla osób, które poza nami będą mogły
przyprowadzać i odbierać dziecko z Przedszkola.
IV Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych:
Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z rekrutacja i
pobytem
w Przedszkolu danych osobowych naszych i dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Dnia…………………

………………..……………………..
podpis matki (opiekunki prawnej)

…….………………………………….
podpis ojca (opiekuna prawnego)

Do wniosku dołącza się:
1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2.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. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), potwierdzające
niepełnosprawność
kandydata;
niepełnosprawność
jednego
z
rodziców
kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
3.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem.
4.Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
5.Oświadczenie rodziców o aktywności zawodowej
6.Oświadczenie rodziców o sytuacji rodzinnej oraz o uczęszczaniu starszego rodzeństwa do
przedszkola
Dokumenty, o których mowa pkt 2,3 i 4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub postaci kopii poświadczanej za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata .

OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
W dniu .............................. Komisja Rekrutacyjna Publicznego Przedszkola w Zdunach , dokonała
kwalifikacji wniosku kandydata.
W wyniku którego podjęła decyzję o jej/jego zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu w roku szkolnym
2018/2019.
Kandydat zamieszkuje na obszarze danej gminy

TAK / NIE

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Skala
punktów
1) wielodzietność rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza
rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

1

2) niepełnosprawność kandydata;

1

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

1

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

1

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

1

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (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.)

1

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1

Liczba
przyznanych
punktów

W I etapie postępowania kandydat uzyskał …………..punktów .
W wyniku którego komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu w
roku szkolnym 2018/2019.
UZASADNIENIE
Kandydat spełniał kryterium określone Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
W związku z tym komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu do przedszkola na
rok szkolny 2018/2019

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.

Skala punktów

Kryteria
Wiek dziecka/ dotyczy dzieci 5,6 letnich, które nie spełniły
obowiązku przedszkolnego w poprzedzającym roku
szkolnym
Aktywność zawodowa rodziców (oboje rodziców pracujących
lub uczących w systemie stacjonarnym)
Aktywność zawodowa przynajmniej jednego z rodziców (
przynajmniej jeden z rodziców pracujący lub uczący się w
systemie stacjonarnym)
Sytuacja rodzinna tj. dziecko z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
Uczęszczanie starszego rodzeństwa dziecka w
poprzedzającym roku szkolnym do przedszkola

Liczba
przyznanych
punków

6
2
1
1
1

W II etapie postępowania kandydat uzyskał …………..punktów .
W wyniku którego komisja rekrutacyjna podjęła decyzję
o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu w roku szkolnym 2018/2019

UZASADNIENIE
Kandydat spełnia kryteria określone Uchwałą NR XL/277/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNAH
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Minimalna ilość punktów która decydowała o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola wynosiła na II
etapie postępowania rekrutacyjnego………Kandydat uzyskał ………..punktów w związku z tym
komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola na rok
szkolny 2018/2019
LP.
1.
2.
3.

SKŁAD KOMISJI
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
CZŁONEK KOMISJI
CZŁONEK KOMISJI

Zduny, dnia ...............................

PODPIS
................................................................
................................................................
................................................................

