………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
……………………………..
…………………………….
……………………………
……………………………

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania
Nr 1 w Pelplinie

Adres do korespondencji

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola , oddziału przedszkolnego przy
szkole, innej formy wychowania przedszkolnego1na rok szkolny 2021/2022
I Dane osobowe kandydata i rodziców2 (Tabele należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)
1

Imię / Imiona i Nazwisko kandydata

2

Data urodzenia kandydata

3

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

4

Imię / Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata

Matka
Ojciec

5

6

Adres miejsca zamieszkania rodziców
i kandydata

Adres poczty elektronicznej
i nr telefonu rodziców kandydata – o
ile posiadają

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/ nr mieszkania
Matki Nr telefonu
Adres poczty
elektronicznej
Ojca
Nr telefonu
Adres poczty
elektronicznej

II.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjecie kandydata do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania
przedszkolnego3na rok szkolny 2021/2022

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednego
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowanie przedszkolnego,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanych

1

Zgodnie z art. 130 pkt 4 Prawo Oświatowe , postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata
Zgodnie z art. 150 pkt 1 Prawo Oświatowe , wniosek zawiera dane podane w pkt 1-5 tabeli, natomiast dane w pkt 6 podaje się jeśli takie
środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza ze dane w pkt 1-5 należy podać obowiązkowo , natomiast podanie danych w pkt 6 nie jest
obowiązkowe.
3
Zgodnie z art. 156 pkt 1 Prawo Oświatowe , wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 publicznych przedszkoli.
2

1.
2.

3.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trzeci wybór

II. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Dyrektora w uwzględnieniu z organem
prowadzącym 4
Lp
1

2

3
4

5
6
7

KRYTERIUM
Dzieci matek / ojców / opiekunów prawnych
pracujących ( zaświadczenie od pracodawcy o
zatrudnieniu)
Potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie
przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z 3
posiłków dziennie ( oświadczenie rodzica / opiekuna
prawnego)
Rodzeństwo dzieci już uczęszczających do
przedszkola
Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
(zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej)
Wielodzietność rodziny dziecka , kandydującego do
przedszkola ( oświadczenie)
Niepełnosprawność dziecka (orzeczenie)
Rodzice/opiekunowie prawni wobec których
orzeczono znaczny bądź umiarowy stopień
niepełnosprawności ( dokument poświadczający,
oświadczenie)

TAK

NIE

1 Zgodnie z art. 150 prawa oświatowego , spełnianie przez kandydata kryteriów określonych
przez Dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzenie oświadczeniami.
2.Do wniosku dołączam oświadczenia 5 o spełnianiu kryteriów wymienionych w
punkcie…………..
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na
podstawie Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
Dyrektorzy przedszkoli wskazanych we wniosku.
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam , pod rygorem odpowiedzialności karnej ze podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym6.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz U z 2018, poz. 1000 z póź.zm.)

……………………….
Data

4

…………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Zgodnie z art. 131 pkt 4 prawo oświatowe , w przypadku równoważnych wyników uzyskanych w I etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami , w drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego są
brane pod uwagę kryteria określone przez Dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
5
Zgodnie z art. 150 pkt 6 prawo oświatowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenia fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6
Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzącym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę , podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

………………………………
Imię i nazwisko
……………………………..
……………………………
Nr i seria dokumentu tożsamości

OŚWIADCZENIE
Świadom / a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 7 oświadczam ,
że ( wybierz właściwy tekst):
1. (Imię i nazwisko kandydata) ……………………………, którego rodzice /
opiekunowie prawni ( oboje pracują, matka pracuje, ojciec pracuje )
2. Potrzebuję zapewnić dziecku ………………………….( Imię i nazwisko kandydata)
opiekę w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z 3 posiłków
dziennie. ( TAK NIE )
3. Rodzeństwo ( Imię i nazwisko kandydata) ………………………………..uczęszcza
już do Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie.
4. (Imię i nazwisko kandydata)……………………….wychowuję samotnie jako (
panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji, osoba
rozwiedziona). (Imię i nazwisko kandydata)…………………………jest / nie jest
objęty nadzorem kuratorskim / wsparciem asystenta rodziny.
5. (Imię i nazwisko kandydata) …………………..wychowuje się w rodzinie
wielodzietnej, w której wychowuje się (troje, czworo, pięcioro ) dzieci.
6. (Imię i nazwisko kandydata) ……………………………..posiada orzeczenie o
niepełnosprawności ……………………………………………………………(rodzaj
niepełnosprawności)
7. (Imię i nazwisko kandydata)………………………….., którego rodzic posiada
orzeczenie o
niepełnosprawności…………………………………………………(rodzaj
niepełnosprawności)

……………………………..
Data

7

…………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Zgodnie z art. 150 pkt 2 Prawo oświatowe , oświadczenie wymagane , jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia
klauzuli następującej treści : ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie . Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

