Wniosek do Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Humniskach
o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny ………………………
I. Dane osobowe dziecka i rodziców. Wypełnid drukowanymi literami lub wstawid znak X
1.

Imię i nazwisko dziecka,
adres zamieszkania.

2.

Data i miejsce urodzenia dziecka
oraz pesel dziecka

3.
4.

5.

Adres zameldowania dziecka
Imiona i Nazwiska rodziców/
prawnych opiekunów .

Matki

adres zamieszkania.

Ojca

Numery telefonów rodziców/
prawnych opiekunów kandydata

6.

Godziny pobytu dziecka
w przedszkolu ………………………….

7.

Inne informacje o dziecku (alergia)

Matki
Ojca
Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

II. Informacja rodziców o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie* we właściwej rubryce
wstaw znak X
Nazwa kryteriów

Załączniki dołączone do wniosku potwierdzające
spełnienie kryterium

1.Wielodzietnośd rodziny
kandydata - co oznacza
rodzinę wychowującą 3 i
więcej dzieci.

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(art.20t pkt.1,2)

2 Niepełnosprawnośd
dziecka (art. 20t pkt.2b)

- orzeczenie o niepełnosprawności

3. Niepełnosprawnośd
jednego z rodziców
(art. 20t pkt. 2b)

- orzeczenie o niepełnosprawności

4. Niepełnosprawnośd
obojga rodziców
(art. 20t pkt. 2b)

- orzeczenie o niepełnosprawności

Zaznaczyd
znakiem „x”

5. Niepełnosprawnośd
rodzeostwa
(art. 20t pkt. 2b)

- orzeczenie o niepełnosprawności

6. Samotne wychowanie
kandydata w rodzinie (art.
20t pkt. 2c)

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację

7. Objęcie kandydata pieczą
zastępczą (art.20t pkt. 2d)

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą

III.

Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu
z organem prowadzącym* we właściwej rubryce wstaw znak X

Nazwa kryteriów

Załączniki dołączone do wniosku potwierdzające
spełnienie kryterium

Zaznaczyd znakiem „x”
TAK

NIE

1. Obydwoje rodzice pracują, prowadzą działalnośd gospodarczą lub uczą się
w trybie dziennym, jak również pracującego, studiującego rodzica samotnie
Wychowującego dziecko.
2. Rodzeostwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klasy I-III
szkoły podstawowej w obwodzie gdzie jest siedziba przedszkola
3. Rodzeostwo dziecka uczęszcza do klasy IV-VII szkoły podstawowej lub
gimnazjum w obwodzie gdzie jest przedszkole
4. Jedno z rodziców dziecka pracuje, prowadzi działalnośd lub uczy się w trybie
dziennym
5. Dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi nie więcej niż 80% kwoty
o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 XI 2003 o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2018 r poz.2220 z poz. zmianami). kwota netto 539.20 zł.

IV. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w ustawie
o systemie oświaty i ustalonych przez dyrektora przedszkola:
1.………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………

V. Oświadczenia wnioskodawcy
1) Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej , że dane przedłożone
w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
3) W przypadku zakooczenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie
tych danych do przedszkola/organu prowadzącego i organu uprawnionego do nadzoru nad
jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzanie tych
danych przez te podmioty.
4) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych
osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwego przedszkola.

VI. Pouczenie
Dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
1) Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
jest dyrektor przedszkola wskazany w części nagłówkowej wniosku

…………………………………………..
miejscowośd, data

………………………………………………………….
czytelny podpis rodziców/opiekunów

Data wpływu wniosku do przedszkola ……………………

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej .
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………….. zakwalifikowała /
nie zakwalifikowała dziecko do przedszkola na rok szkolny …………………………….. .
Podpisy członków Komisji:

Humniska…………………………………

