
………………./18/19

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W POLANCE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2018/19
Formularz przeznaczony jest dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci

w wieku 3-6 lat ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. z 2017 r. poz. 59 

I.    DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Dane osobowe dziecka

Imiona i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Nr PESEL

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość z kodem

Ulica, numer domu

Adres zameldowania dziecka

Miejscowość z kodem

Ulica, numer domu

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
   Dane matki/opiekunki prawnej        Dane ojca/opiekuna prawnego

Imię i nazwisko:

Telefon:

e-mail

Adres zamieszkania:

Miejscowość z kodem:

Ulica, numer domu:



III. INFORMACJE 0 SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
Poniższe informacje posłużą do ustalenia kolejności 
pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola

A.  KRYTERIA PODSTAWOWE (zaznacz właściwe) POTWIERDZENIE KRYTERIUM -
DOKUMENTY

Ilość
punktów
wypełnia
komisja
rekrut.

1.    TAK        NIE Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności 

2.    TAK       NIE Niepełnosprawność kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 
2016 r. poz.2046 i 1948 )

3.    TAK       NIE Niepełnosprawność jednego                 
z rodziców kandydata 

Jak wyżej 

4.    TAK         NIE Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata 

Jak wyżej

5.     TAK        NIE Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

Jak wyżej

6.     TAK        NIE Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego 
rodzicem.

7.     TAK       NIE Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej (Dz.U. Z 2016r poz.575, 1583, 1860) 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające 
kryterium wymienionego w pkt..............................................................................................

B.  KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE (zaznacz właściwe) POTWIERDZENIE KRYTERIUM -
DOKUMENTY

Ilość
punktów
wypełnia
komisja
rekrut.

1.      TAK       NIE Praca zawodowa lub nauka                   

w systemie dziennym obojga 

rodziców

Dokument poświadczający zatrudnienie 
(od każdego z rodziców):
1. zaświadczenie z zakładu pracy
2. w przypadku samozatrudnienia 
aktualny wpis do CEIDG , poświadczenie 
rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem 
Skarbowym, itp.)
3. zaświadczenie z uczelni /szkoły          
o stacjonarnym systemie nauki
4. w przypadku pracy                              
w gospodarstwie rolnym – areał               
o powierzchni co najmniej  3 ha – 



decyzja podatkowa

2.      TAK       NIE
Rodzina kandydata objęta opieką 
asystenta rodziny lub kuratora 
sądowego

Zaświadczenie z ośrodka pomocy 
społecznej lub zaświadczenie kuratora 
sądowego

3.     TAK        NIE
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata 
do przedszkola

Dokumenty w przedszkolu 

4.      TAK       NIE
Wiek dziecka:
- dziecko pięcioletnie
- dziecko czteroletnie 

Rok urodzenia dziecka – dane z wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające 
kryterium wymienione w pkt ................................................................................................

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie,
stosowana dieta, inne istotne informacje dotyczące 
rozwoju psychofizycznego):

Dokumenty dotyczące kryteriów podstawowych /pkt 2- 7/ składane są w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata. 

IV. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Planowany pobyt dziecka w przedszkolu:

od godziny: do godziny:

Czas pobytu dziecka w przedszkolu obejmuje pełne godziny.

Dziecko będzie korzystało z posiłków: (proszę zaznaczyć właściwe )

o śniadanie  

o obiad

o podwieczorek

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem
    świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w  niniejszym dokumencie w celach rekrutacyjnych  i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad
  dzieckiem  oraz  do  rozliczania  zobowiązań  finansowych  wobec  przedszkola.  Przetwarzanie  danych
odbywać  się  będzie  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych



(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-
    Przedszkolny w Polance Wielkiej,  ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka , nr telefonu 33 8488 800

4. Zostałem pouczony o prawie wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych.

Data wypełnienia wniosku: ……………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ……………………….

Data przyjęcia wniosku przez placówkę: ……………………….  

Podpis pracownika przyjmującego wniosek:

UWAGA:

Wniosek należy złożyć do przedszkola do dnia:   14.03.2018 r.   
O przyjęciu dziecka do przedszkola   nie decyduje   kolejność zgłoszeń!

VI.    DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja na posiedzeniu w dniu.......................
A) przyjęła dziecko od dnia 01.09.2018 r. do przedszkola i korzystania z godzin pobytu.

Uzyskana ilość punktów:.........
B) nie przyjęła dziecka z powodu: ……………………………………………………………………………….

Uzyskana liczba punktów:...............

Podpisy członków komisji:


