Chełmce, dn. ...................................

Telefon (62) 761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

www.szkolachelmce.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHEŁMCACH
ROK SZKOLNY 2022/2023
DANE DZIECKA
Nazwisko i imię dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zameldowania dziecka
(z kodem pocztowym)

Adres zamieszkania dziecka
(tu, gdzie mieszka, z kodem pocztowym)

Stałe choroby, wady rozwojowe, alergie
(czy dziecko jest pod opieka poradni specjalistycznej –
jakiej, czy przyjmuje leki – jakie?)

DANE O RODZINIE
RODZINA PEŁNA / NIEPEŁNA (niepotrzebne skreślić)
DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH
Dane

Matki/opiekunki*

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon domowy
Telefon komórkowy
Nazwa i adres zakładu pracy
Ilość dzieci w rodzinie pozostających
na utrzymaniu rodziców/opiekunów
(podać imię, nazwisko, wiek )

1.
2.
3.
4.

................................................
................................................
................................................
................................................
OŚWIADCZENIE

1. Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu
2. Deklarowane posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek )

Ojca/opiekuna*

II. Informacja o złożonych wnioskach o przyjęcie dziecka do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne

Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek do więcej niż jednego przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy jednostek do których złożył wniosek w
kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego
1Przedszkole / oddział przedszkolny pierwszego wyboru
……………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres przedszkola / szkoły
2.Przedszkole / oddział przedszkolny drugiego wyboru
……………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres przedszkola / szkoły
3 Przedszkole / oddział przedszkolny trzeciego wyboru
……………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres przedszkola / szkoły

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 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
ustawowe
1.
Oświadczenie o wielodzietności kandydata
Wielodzietność
2.
3.
4.
5.
6.

7.

rodziny
(co najmniej 3 dzieci)
Niepełnosprawność
dziecka
Niepełnosprawność
jednego z rodziców
dziecka
Niepełnosprawność
obojga rodziców
dziecka
Niepełnosprawność
rodzeństwa dziecka
Samotne
wychowywanie
dziecka

Objęcie dziecka pieczą
zastępczą

Tak

Nie

Zawierające klauzulę; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, lub inne równoważne

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, lub inne równoważne

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, lub inne równoważne

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem potwierdzone odpowiednio* (jeśli dotyczy);
prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym
rozwód lub separację, aktem zgonu.
Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z
2020 poz. 821 z późniejszymi zmianami)

*Należy złożyć kopię poświadczoną notarialnie albo urzędowo zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach
…………………………..……. oraz akt urodzenia (gdy był podawany skreślić), zaświadczenie o miejscu
zameldowania pobrane z właściwego Urzędu Gminy oraz (inne) …………………….………………………

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący
(Załącznik do Uchwały Nr 46/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 r.)
We właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X
Lp.

Kryterium

Tak

Nie

Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie kandydata
pracują studiują w systemie stacjonarnym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko
Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów
pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą, a drugi rodzic poszukuje pracy

1.

2.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

3.

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w
Gminie Opatówek
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola lub
do szkoły, w której oddział przedszkolny funkcjonuje
Dziecko, które w roku 2021/2022 brało udział w postępowaniu
rekrutacyjnym i nie dostało się do przedszkola

4.
5.
6.

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915).
2.Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli wskazanych w II części wniosku.

Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
w załącznikach do wniosku 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 przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Pouczona/(ny) zostałem/(am) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.
-

3. Zobowiązuję się do:
przestrzegania postanowień statutu szkoły / oddziału przedszkolnego,
regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie,
uczestniczenia w zebraniach rodziców,
przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka,
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią
upoważnioną przeze mnie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
przyprowadzania dziecka do przedszkola w zadeklarowanych godzinach,
natychmiastowego powiadomienia o zmianie adresu, numeru telefonu i innych danych.

………………………………….
Podpis matki/prawnego opiekuna

…………………………………………
Podpis ojca/prawnego opiekuna

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu.............................................................
zakwalifikowała ww. dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Chełmcach od dnia 1 września 2022 roku.

Nie zakwalifikowała ww. dziecka z powodu:

............................................................................................................................. ........................................................

....................................................................................................................................................................................

Podpis Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podpisy Członków Komisji

…………………………………………………….

……………………………………...
……………………………………..
……………………………………..

