WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 ze zm.)
art.149 wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola.
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 02.03.2020r. do 31.03.2020r.do godz. 15.00 w przedszkolu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 ze zm.) art.156 ust. 1 wniosek
o przyjęcie do publicznego przedszkola, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych
przedszkoli.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, do każdego przedszkola należy
złożyć osobny wniosek.
Data złożenia wniosku:

Sposób dostarczenia wniosku: osobiście/pocztą

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL*
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*
ADRES ZANIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Dzielnica

Nr domu/nr mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zakreślić odpowiedź)

TAK

NIE

Nr orzeczenia
Poradnia, która wydała
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje
o dziecku
CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Od godz. ……………do godz. …………….

Ilość godzin …………………

Będzie korzystało z ………….posiłków (wybrane proszę zaznaczyć x) śniadanie

, obiad

, podwieczorek

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun

Rodzic

(właściwe zakreślić)

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli Nie żyje
informacji
Drugie imię*

Nie znany

Rodzic mieszka
za granicą

Nie znany

Rodzic mieszka
za granicą

Nazwisko*
ADRES ZANIESZKANIA MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Dzielnica*

Nr domu/nr mieszkania*

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli Nie żyje
informacji
Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZANIESZKANIA OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Dzielnica*

Nr domu/nr mieszkania*

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail

* oznaczone pola wymagane

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „X”)
Kryteria podstawowe
wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

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

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez
Gminę Uchwałą Nr IV/36/2015
1.

Rodzice/prawni opiekunowie pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku
pracy, samo zatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych - 9 pkt

2.
3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 5 pkt
Kandydaci podlegający rocznemu, obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz
kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić z mocy odrębnych przepisów,
miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego – 4 pkt
4.
Kandydaci do przedszkola przebywający w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz
których rodziny objęte są nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 pkt
5.
Kandydaci do przedszkola, których miejsca pracy rodziców/prawnych opiekunów znajdują
się w obrębie 3 km od przedszkola – 2 pkt
Uwagi:
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających
spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
Zobowiązuję się w okresie od 24.04.2020r. od godz. 12.00 - do 29.04.2020r. do godz. 15.00 pisemnie
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia, wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych
do przyjęcia do przedszkola.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z
2016r. poz.1137) za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny
są prawdziwe.
…………………………………………………….

………………………………………………..

podpis matki lub opiekunki prawnej

podpis ojca lub opiekuna prawnego

Specyfikacja załączników do wniosku :
Kolejny
numer
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika1

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
Do wniosku dołączono łącznie ………………..załączników
1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna , oświadczenie

INFORMACJA
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z
04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), (w skrócie RODO).
W związku z tym informuję Pana/Panią, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole
w Ustroniu Morskim, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8a. Administrator zbiera i
przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny, zawarte we wniosku i
załącznikach do niego. Będą one wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i przyjęcia do przedszkola na podstawie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019
r. poz. 1148 ze zm.).
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z ustawą prawo oświatowe, dane
osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są również w celu realizacji zadań dydaktyczno
– opiekuńczo – wychowawczych Przedszkola.
Rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo do wglądu do zbieranych danych oraz
uzupełniania, uaktualniania czy sprostowywania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane z wniosku są zbierane, przechowywane i
przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
OŚWIADCZENIE
1) Dane podaję dobrowolnie. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższych pouczeń.
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Wnioski niekompletne
nie będą rozpatrywane.
2) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na tablicach
informacyjnych
i
stronie
internetowej
Przedszkola
pod
adresem:
http://przedszkole.ustronie-morskie.pl/-,1497,l1.html, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

*- niepotrzebne skreślić

…………………………………………………….

………………………………………………..

podpis matki lub opiekunki prawnej

podpis ojca lub opiekuna prawnego

** niepotrzebne skreślić

Prosimy o wskazanie jednego z rodziców do podpisania umowy z Przedszkolem o świadczenie usług
przez Przedszkole w Ustroniu Morskim

1. ………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

PESEL dziecka: ……………………………………………..……………………… .
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………….. .
Dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do
przedszkola.
Ustronie Morskie, …………………………………

………………………………………..
podpis dyrektora przedszkola

………………………………………..
Imię i nazwisko

………………………………
Numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1, oświadczam,
że ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka),

/wybierz właściwy tekst, podkreśl i wypełnij/
1) wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się ………… (troje, czworo,
pięcioro…) dzieci.
2) wychowuję samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka
z jego rodzicem.

……………………
Data

1

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

Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

………………………………………..
Imię i nazwisko

………………………………………..
Numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2, oświadczam,

że…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka),

/wybierz właściwy tekst, podkreśl i wypełnij/
1) Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku
pracy, samo zatrudnienia lub wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
2) Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do przedszkola
3) Dziecko podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którzy
mają ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego
4) Dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko, które jest z rodziny objętej
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
5) Dziecko, którego miejsce pracy rodziców znajduje się w obrębie 3 km od przedszkola

……………………
Data

2

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

Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

