…………………., dnia ………………………

...............................................................
Nazwisko i imię rodzica
...............................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
...............................................................

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej
w Boronowie
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
I. Dane osobowe kandydata i rodziców

2.

Nazwisko i imię/imiona
i kandydata
Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Nazwiska i imiona
rodziców kandydata
Adres miejsca
zamieszkania rodziców
i kandydata

1.

5.

6.

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Adres poczty
elektronicznej i numery
telefonów rodziców
kandydata - o ile je
posiadają

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Matki
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Ojca
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

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

(podpis rodzica)

II. Załączniki do wniosku potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
*) przy każdym z 7 kryteriów proszę wstawić znak X we właściwej rubryce (Tak lub Nie)

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność
rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności.

Lp.

Tak*)

Nie*)

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 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

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 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

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 2011 r.
Nr 127, poz. 72 1, z późn. zm.)

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

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 2013 r. poz. 135 z późn.zm.)

III. Załączniki do wniosku potwierdzające spełnianie kryteriów ustalonych przez
dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym:
*) przy każdym z 5 kryteriów proszę wstawić znak X we właściwej rubryce (Tak lub Nie)

Lp.

Kryterium

1.

Kandydat potrzebuje wydłużonej opieki
przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie i
więcej) ze względu na pracę zawodową lub
naukę w systemie dziennym rodziców.
Kandydat, którego rodzina korzysta ze
świadczeń rodzinnych w formie zasiłku
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

2.

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica

3.

Kandydat wychowuje się w rodzinie
o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, która
jest objęta pomocą społeczną.

Oświadczenie rodzica

4.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do
przedszkola.

Oświadczenie rodzica

5.

Kandydat w wieku 4 lat

Oświadczenie rodzica

Tak

Nie

Pouczenie
1.

Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów ustawowych w pkt. od 2 do 7 można
przedłożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu dokumentu; dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za
zgodność oryginałem przez rodzica kandydata.

2.

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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
jest dyrektor szkoły.

4.

Składający oświadczenie rodzic jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…………………………, dnia ……………………………………

………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica

