………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/ opiekuna prawnego

……………………….
kandydata)

miejscowość, data

……………………………………………
(adres do korespondencji w sprawach

rekrutacji)

……………………………………………
(nr telefonu)

Wniosek do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie
o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019
do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Kokaninie/oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Kokaninie*
I-

Dane osobowe kandydata i rodziców/ opiekunów prawnych1

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata
2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię/imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów
kandydata

4.

matki
ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunów i kandydata

kod
pocztowy
miejscowość
ulica

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców/prawnych opiekunów kandydata (o ile posiadają)

numer domu
/numer
mieszkania
matki telefon do kontaktu
adres poczty
elektronicznej
telefon do kontaktu
ojca

Zgodnie z Art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
*- niepotrzebne skreślić
1

adres poczty
elektronicznej

II- Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego
przedszkola/oddziału przedszkolnego, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy placówek w kolejności od
najbardziej najmniej preferowanych2 przez wnioskodawcę, przy czym na każdym wniosku należy określić taką
samą preferowaną kolejność):
1.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi)

2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi)

3.

Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi)

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
3
ze zm.) i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność
rodziny
kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Tak

*)

Nie

*)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
ze
względu
na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

3.

Niepełnosprawność
jednego
z
rodziców
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

Zgodnie z Art. 156 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe, wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, określa się kolejność
wybranych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez Wnioskodawcę.
3
Zgodnie z art. 131 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy; w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż
liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli.
Kryteria mają jednakową wartość.
2

4.

Niepełnosprawność
obojga
rodziców
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia 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
ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica.

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

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

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 2017 r. poz. 697 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata

Uwaga: w powyższej tabeli w kolumnie trzeciej opisano kursywą, jakimi dokumentami można poświadczyć
spełnianie danego kryterium.
Do wniosku dołączam
………...........................

dokumenty

potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący - Uchwała nr V/43/2015 Rady
Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. ze zm.
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X
Ustala się kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Żelazków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje się
każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

L.p.

1

2

3

4

5

Kryteria

Dziecko mieszka w obwodzie szkoły
(dotyczy dzieci młodszych)
Dziecko,
którego
oboje
rodzice/
opiekunowie prawni pracują lub uczą się
w systemie dziennym, kryterium stosuje
się również do rodzica/opiekuna
prawnego samotnie wychowującego
dziecko
Rodzeństwo
kandydata
jest
już
wychowankiem przedszkola lub szkoły

2.
3.
4.

30

25

15

10
Dziecko objęte obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego

Dziecko,
którego
oboje
rodzice/opiekunowie prawni złożyli/
rodzic samotnie wychowujący rozliczyli
podatek dochodowy od osób fizycznych
za 2017 rok w Gminie Żelazków

Łączna maksymalna liczba punktów

1.

Max liczba punktów

15

Dokumenty niezbędne
do
potwierdzania
kryteriów

Tak

Nie

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych,
że
dziecko
mieszka w obwodzie szkoły
Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych,
że
rodzice/opiekunowie prawni
pracują lub uczą się
Oświadczenie o uczęszczaniu
rodzeństwa
kandydata
do placówki, do której
składany
jest
wniosek
rekrutacyjny
Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych, że dziecko objęte
jest rocznym obowiązkiem
przygotowania
przedszkolnego
Oświadczenie o rozliczeniu
przez
oboje
rodziców/rodzica samotnie
wychowującego
dziecko
podatku dochodowego od
osób fizycznych za 2017 rok
w Gminie Żelazków
95 pkt

Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący potwierdzane jest
dokumentami zgodnie z art. 131 ust. 4 (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), tj. oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
Punkty otrzymane za spełnienie kryteriów sumuje się.
W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych
w punktach ……………………………….

V. INNE WAŻNE INFORMACJE :
a) deklaracja dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
w godzinach od ……………………... do ………….…….……

Pouczenie
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Zgodnie z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dane osobowe
kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta
z wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej;
dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w publicznej szkole przez okres roku.
Oświadczenia wnioskodawcy
1.

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 (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922).

……………………………………
( data)

……………………………………………
(czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)

……………………………………………
(czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

.........................................................
(data przyjęcia zgłoszenia)

-----------------------Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

.....................................................................
( podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

…………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

……………………………………..
(nr i seria dowodu tożsamości)

OŚWIADCZENIE٭
(o wielodzietności rodziny kandydata)
dotyczy trojga i więcej dzieci
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

oświadczam, że ……….................................................................... wychowywany jest w rodzinie
(imię i nazwisko dziecka)

wielodzietnej, w której jest łącznie ……………. dzieci.
(wpisać liczbę)

………………………………………
(data)

……………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
składającego oświadczenie

٭dotyczy pierwszego kryterium określonego w art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 1

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że dziecko mieszka w obwodzie szkoły (dotyczy dzieci młodszych).
………………………………

………..………………….

(data)

(czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 2

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że wraz ze współmałżonkiem(-ą)/samotnie wychowując dziecko, pracuję/ pracujemy lub uczę się/
uczymy się w systemie dziennym.
………………………………
(data)

………..………………….
(czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 3

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że do
przedszkola lub szkoły, do której składany jest wniosek, uczęszcza rodzeństwo kandydata
…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

……………………

……………..………….

(data)

(czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 4

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że dziecko jest objęte rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.

……………………
(data)

……………………….
(czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 5

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że
wraz ze współmałżonkiem(-ą)/samotnie wychowując dziecko, rozliczyłem(-am) podatek
dochodowy od osób fizycznych za 2017 rok w Gminie Żelazków.

………………………………
( data)

………..………………….
(czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie)

