Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Więcborka
Nr 0050.28.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

…………………………………………….……………
nazwa placówki

Wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego
na rok szkolny …………………………
UWAGA!
Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej należy składać w wybranej placówce.
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wg kolejności:
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)
Nazwa i adres placówki
1.
2.
3.

DANE OSOBOWE KANDYDATA
DANE OSOBOWE DZIECKA
imię
nazwisko
data urodzenia
*)
PESEL
*)
w przypadku braku numeru PESEL – podaje się serię oraz numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
Adres zamieszkania
ulica
kod pocztowy
gmina
telefon komórkowy
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
Adres zamieszkania
ulica
kod pocztowy
gmina
telefon komórkowy

nazwisko
nr domu
miejscowość
adres e-mail
telefon stacjonarny

nr mieszkania

nazwisko
nr domu
miejscowość
adres e-mail
telefon stacjonarny

nr mieszkania
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KRYTERIA PRZYJĘĆ
we właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X

I etap rekrutacji
– na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r r. Prawo oświatowe
Lp.
1.
2.

Kryterium
Wielodzietność rodziny
kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Tak

Nie

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
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. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016
r., poz. 2046 z późn. zm.)
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 z późn. zm.)
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 z późn. zm.)
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 z późn. zm.)
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
dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).

UWAGA! dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od pkt. 2 do 7 mogą być składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów lub w postaci
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
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II etap rekrutacji
– na podstawie uchwały Nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r.
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

Kryterium
Wiek dziecka
dziecko 5-letnie – 8 punktów;
dziecko 4-letnie – 8 punktów;
dziecko 3-letnie – 2 punkty;
dziecko 2,5-letnie – 0 punktów
Oboje rodzice/prawni opiekunowie
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
lub rodzic/prawny opiekun samotnie
wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym
wymiarze czasu pracy
– 10 punków
Jeden z rodziców/prawnych opiekunów
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
– 5 punktów
Rodzeństwo uczęszczające do danej placówki
– 3 punkty
Deklarowany czas pobytu dziecka wynosi co
najmniej:
9 godzin – 8 punktów;
8 godzin – 6 punktów;
7 godzin – 4 punkty;
6 godzin – 2 punkty;
5 godzin – 0 punktów

Tak

Nie

zgodnie z treścią wniosku

zaświadczenie o zatrudnieniu
lub
aktualny wydruk z CEiIDG lub KRS,

zaświadczenie o zatrudnieniu
lub
aktualny wydruk z CEiIDG/KRS
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki
oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o deklarowanym czasie pobytu
dziecka

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………
data

………………………………..

podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. W związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trybie
postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
2. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem moich danych osobowych jest placówka (przedszkole/szkoła podstawowa)
przyjmująca wniosek.
b) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922);
c) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
d) podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym;
e) mam prawo dostępu do treści swoich danych, do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania,
kontroli, poprawiania i zabezpieczenia w trybie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
…………………………………
data

………………………………..

podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………

podpis ojca/ opiekuna prawnego
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