WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO* DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST
GMINA BRZEŹNICA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do:
...................................................................................................................................................................................
(wpisać

nazwę przedszkola/oddziału przedszkolnego z podaniem miejscowości)

na …………………. godzin dziennie, tj. od godziny ………………. do godziny ……………………………….
I.

DANE KANDYDATA
Imię ……………………………………………………….……………………………..
Nazwisko: …………………………………………..…………………………………………….
Data i urodzenia: …………………………......................................................................
Numer PESEL: ………………………………….Seria i nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość ………………………………………………..
(w przypadku braku numeru PESEL)

Adres zamieszkania kandydata:
Miejscowość: ………………………….
Ulica: …………………………………. nr domu…………………………………….
Kod pocztowy: ……………………………………………………………………….
II.

III.

IV.

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA

Dane matki

Dane ojca

Imiona:

Imiona:

Nazwisko:

Nazwisko:

tel. kontaktowy:

tel. kontaktowy:

adres e-mail:

adres e-mail:

adres zamieszkania:

adres zamieszkania:

kod pocztowy:

kod pocztowy:

miejscowość:

miejscowość:

ulica:

ulica:

Nr domu:

Nr domu:

WYBRANE PLACÓWKI: (kolejność placówki od najbardziej do najmniej preferowanych)
1.

…………………………………………………………………………………..

2.

………………………………………………………………………………….

3.

………………………………………………………………………………….

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW NA KOLEJNYCH ETAPACH
REKRUTACYJNYCH

1.

Kryteria wynikające z ustawy Prawo oświatowe, mające jednakową wartość:
WYPEŁNIA RODZIC

Lp.

Kryterium

1

Wielodzietność rodziny
kandydata*
Niepełnosprawność kandydata

2

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
Odpowiednio
zaznaczyć
znakiem X

Niepełnosprawność jednego z
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
Niepełnosprawność obojga
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

3

4

5
6

Dokument potwierdzający
danego kryterium

spełnienie

Odpowiednio
zaznaczyć
znakiem X

Oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata
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
jak w pkt.2

jak w pkt.2

jak w pkt.2
prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka
dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą
* oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów składane są w oryginale, notarialne poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego a także mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
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2.

Kryteria ustalone Uchwałą Nr XXIV/…/2017 rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w
sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
WYPEŁNIA RODZIC

Lp.

1.

2.

3.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego
Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata
pracują lub wykonują rolniczą albo
pozarolniczą działalność gospodarczą lub
studiują w systemie stacjonarnym.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego
oddziału przedszkolnego/przedszkola
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata
zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty
przedszkola w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
Odpowiednio
zaznaczyć
znakiem X

Liczba
punktów

20

10

10

Dokument potwierdzający
kryterium

Potwierdzenie
spełniania
kryterium

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych
potwierdza dyrektor danego
oddziału
przedszkolnego/przedszkola
wniosek o przyjęcie do
publicznego
przedszkola/oddziału
przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Brzeźnica

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

V.

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.
2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie w celach rekrutacyjnych i sprawach związanych z opieką przedszkolną
nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać
się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182
z późn. zm.)
3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest
………………………………………………………………………………………….…………………………...
(wpisać nazwę przedszkola/oddziału przedszkolnego i adres)
4.Zostałem pouczony/a o prawie wglądu do moich danych oraz zmiany tych danych.
……………………………………………
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

VI.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ....................................
A) zakwalifikowała dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego i korzystania z godzin pobytu.

Uzyskana ilość punktów: .........
B) nie zakwalifikowała dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego i korzystania z godzin pobytu. z powodu:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Uzyskana liczba punktów: ...............

Podpisy członków komisji:

