WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W DŁUŻYNIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.)

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię
Nazwisko
PESEL
data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

drugie imię

miejsce urodzenia

Ulica

nr
domu

kod pocztowy

miejscowość

Gmina

powiat

nr
mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
nr domu
kod pocztowy
miejscowość
Gmina
powiat
telefon komórkowy
adres e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

nr domu

kod pocztowy
Gmina
telefon komórkowy

miejscowość
Powiat
adres e-mail

nr
mieszkania

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
oddział przedszkolny/
przedszkole

Lp.

adres oddziału przedszkolnego/
przedszkola

1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

I.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

- należy wpisać w odpowiednią rubrykę TAK lub NIE, w przypadku TAK wpisać jaki
dołączono dokument
Kryteria ustawowe- I etap postepowania
(art.150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021r poz. 1082)
1
1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata

wpis TAK

dołączony

lub NIE

dokument

2

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2

2

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

3

4

Kryteria dodatkowe- II etap postepowania
8.Kandydaci, których obydwoje rodziców bądź prawnych
5
opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym
9.Kandydaci, których jeden z rodziców
bądź prawnych
5
opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym
10.Kandydaci
posiadający
rodzeństwo
kontynuujące
wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej.
11.Kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły z oddziałami
przedszkolnymi

-

UWAGA: zgodnie z art. 150 ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty
potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.
wskazane
kryterium

Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku
(dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodzica)

1.
kryterium nr 1

2.
kryterium nr 2, 3, 4, 5

OŚWIADCZENIE
Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Zgodnie z
art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
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 2021r. poz. 573,1981)

3.

kryterium nr 6

4.
kryterium nr 7
kryterium nr 8,9.

5.

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.
Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z
jego rodzicem
DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą
z dnia 16 maja 2019 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020
r. poz. 821)
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Deklaruję, że dziecko w roku szkolnym 2022/2023 będzie korzystało z bezpłatnych zajęć
organizowanych w oddziale przedszkolnym w godz. 8.15 - 13.15

Pouczenia:
1. Dane osobowe zawarte we wniosku i w załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r poz. 1082)
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku są dyrektorzy przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach.
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.*
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz organizacją pracy
i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1781).
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2021r. poz. 1062) wyrażam / nie wyrażam ** zgodę/y na umieszczenie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa,
telewizja, internet) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją działalności oddziału przedszkolnego. Oświadczenie
jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę
zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w dniach od 18-25.03.2022r. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w
ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w jednostce.

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

………………………………..

…………………………………

czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego

* Zgodnie z art.233 §1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345) - kto, składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sadowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
** niewłaściwe skreślić

Z uwagi na pandemię wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do oddziału
przedszkolnego od dnia 21 lutego 2022r. do dnia 11 marca 2022r., gdzie zostanie odebrany przez
sekretarza szkoły po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu (nr. tel. 655370058). W trosce o zdrowie dzieci
i pracowników szkoły prosimy o niewchodzenie do budynku oddziału przedszkolnego.

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez dyrektora szkoły

PESEL dziecka: …………………………….……………….
Imię/ imiona dziecka: ………………………………………..
Nazwisko dziecka: ……….………………………………….

Dłużyna, dn. …………………..

…………………………………
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

