WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59), oraz
Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Miejskiej Rydzyny.

Adres oddziału

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka

1.

Rydzyna ul. St. Wyspiańskiego 6

5 6 7 8 9 10 w godzinach od …….do ………

2.

Rydzyna Pl. Dąbrowskiego 1

56789

w godzinach od …….do ………

3.

Kłoda

56789

w godzinach od …….do ………

4.

Jabłonna

56

w godzinach od …….do ………

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imiona:

Nazwisko:

PESEL
Data urodzenia
dzień

miesiąc

rok

Miejsce urodzenia:
DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania
Województwo

Ulica

Powiat

Nr budynku

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Nr lokalu

DANE RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
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Adres zamieszkania
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr. budynku
Nr. lokalu
Kod pocztowy
Poczta
KRYTERIA PRZYJĘCIA
(w przypadku spełnienia danego kryterium proszą postawić znak „x”)
I etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria naboru zostały określone przez MEN
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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

4.

Niepełnosprawność obojga 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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa 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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
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

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
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II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria dodatkowe
1.

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzice samotnie Matka
wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy
pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym
Ojciec
załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne
w danym przedszkolu
załącznik: oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

3.
4.

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin
dziennie, jeżeli przedszkole pracuje w trybie powyżej 5 godzin
Zameldowanie na pobyt stały w gminie
załącznik: oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

5.

Dziecko nie przyjęte w toku rekrutacji do przedszkola w roku
szkolnym 2017/2018
załącznik: oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

6.

Dziecko w wieku 5 lat mające prawo do wychowania przedszkolnego
INFORMACJE O DZIECKU

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu:

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (imię i nazwisko, numer i seria
dowodu osobistego)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU.
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane, są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli oraz przepisami
wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej
niniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę
zobowiązany/a potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie podanym w harmonogramie
postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza
wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce
…………………………………….

……………………………………

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922) administratorami danych są jednostki, wymienione we
wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922) w związku z art. 149,
150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 4 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59). Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może
to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości
skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

………………………………………….
data i podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………….
data i podpis ojca/opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że rodzeństwo kandydata
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzeństwa)

przyjęte jest do tego samego przedszkola na rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności za założenie fałszywego oświadczenia.
………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że kandydat
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

nie został przyjęty do Przedszkola Publicznego w Rydzynie w ubiegłym roku szkolnym.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności za założenie fałszywego oświadczenia.

………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem zameldowana/y na pobyt stały w Gminie Rydzyna pod adresem:
……………………………………………………………………………………………
Jestem świadoma/y odpowiedzialności za założenie fałszywego oświadczenia.

……………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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