Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2016/2017
Formularz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat
ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej według następującej kolejności:
1- oznacza placówkę najbardziej preferowaną;
3- oznacza placówkę najmniej preferowaną
Kolejność
Adresat wniosku *
Nazwa przedszkola/szkoły podstawowej i adres
preferencji
1.
2.
3.

*należy oznaczyć „X” przy przedszkolu/szkole, do której kierowany jest wniosek

DANE DZIECKA
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL

Adres zamieszkania
Adres zameldowania
DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Dane matki/prawnego opiekuna
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie
oświaty – kryteria ustalone przez MEN
1. Wielodzietność rodziny dziecka (oświadczenie o wychowaniu trójki i więcej dzieci)
2. Niepełnosprawność dziecka (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (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 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (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 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (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 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oświadczenie)
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154
i 886)

Dane ojca/prawnego opiekuna

TAK

NIE

Punktacja komisji

Dokumentowy w pkt. 2,3,4,5,7 składa się w postaci ksero za zgodność z oryginałem
Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ
prowadzący i szkołę

TAK

NIE

Punktacja komisji

1. Dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo
2. Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do tej placówki
3. Dziecko, którego rodzina zamieszkuje w okolicy placówki i wspiera w opiece
nad nim
4. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny
5. Dziecko, którego rodzice zadeklarowali pobyt w oddziale powyżej 5 godzin
*Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania

DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM:
Deklaruję, iż moje dziecko będzie korzystało z zajęć codziennie w godz. od ................ do .........................
tj. .................. godzin dziennie.

Dodatkowe ważne informacje o dziecku: choroby, alergie, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno
pedagogicznej, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ………………………………………………
(nazwa szkoły)

….………………………………………………………………………….…. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w związku z czynnościami wynikającymi
z procedur naboru do oddziału przedszkolnego oraz w okresie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym zgodnie z celami statutowymi.
Cel przetwarzania danych osobowych jest mi znany, o prawie wglądu do danych osobowych oraz o
możliwości ich poprawienia zostałam/łem poinformowana/y/.
Oświadczam, że wszystkie podane dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
………….......................................
(czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna)

………………………………………….., ……………………….
(Miejscowość)
(data)

...........................................................
(czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna)

