………………………………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego dziecka

…………………………………………………..…………
……………………………………………….……………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IDZIKOWICACH

I.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne.
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy
szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

Wybrane placówki (kolejność wpisana wskazuje preferencje w wyborze placówki)
1.

Nazwa i adres przedszkola pierwszego wyboru:

2.

Nazwa i adres przedszkola drugiego wyboru:

3.

Nazwa i adres przedszkola trzeciego wyboru:

II. Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych
PODSTAWOWE DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Nr PESEL:
(w przypadku braku nr PESEL
seria i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy:
Ulica:

Miejscowość:
Nr domu/lokalu:

Adres zameldowania dziecka: (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane matki/ opiekunki prawnej:
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe matki/ opiekunki prawnej:
Telefon:
Adres e-mail:
Dane ojca/ opiekuna prawnego:
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego:
Telefon:
Adres e-mail:

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.
Za każde z poniższych kryteriów kandydat może otrzymać 1 pkt.
We właściwej rubryce: TAK/ NIE, przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
Lp.

Kryterium

1.

Wielodzietność rodziny
kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
Oświadczenie o wielodzietności
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności*
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dn.
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j.: Dz.U. z 2016 poz.
2046 z późn. zm.)*
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dn.
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j.: Dz.U. z 2016 poz.
2046 z późn. zm.)*

TAK

NIE

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dn.
Niepełnosprawność
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
5.
rodzeństwa kandydata
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j.: Dz.U. z 2016 poz.
2046 z późn. zm.)*
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekającego rozwód lub separację lub akt
Samotne wychowywanie
zgonu oraz oświadczenie o samotnym
6.
wychowywaniu dziecka, a także o
kandydata w rodzinie
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem.*
Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn.
Objęcie kandydata pieczą
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
7.
zastępczą
i systemie pieczy zastępczej (t. j.: Dz.U. z 2017
poz. 697 z późn. zm.)*
* Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające
wymienionego w punkcie ………........

spełnianie kryterium

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu
z organem prowadzącym.
We właściwej rubryce: TAK/ NIE, przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
Lp.
1.
2.
3.

Kryterium

Tak

Nie

Kandydat podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnemu
Praca zawodowa obojga rodziców/prawnych opiekunów
kandydata
Praca zawodowa jednego z rodziców/prawnych opiekunów
kandydata

4.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub
oddziału przedszkolnego

5.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej
w obwodzie, na której mieści się wybrane przedszkole lub
oddział przedszkolny

6.

Objęcie jednego lub dwojga rodziców pomocą społeczną lub
świadczeniami rodzinnymi

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych
w punkcie ………........

