Data przyjęcia wniosku:

………………………………….

Wniosek
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy
w roku szkolnym 2022/2023
1. Dane dziecka:
Imię (imiona) i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
(w przypadku braku PESEL serię i
numer paszportu lub
innego dokumentu tożsamości)
Adres miejsca zamieszkania

Adres zameldowania

Kandydat w roku szkolnym
2022/2023
podlega obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego
(dzieci 6-letnie)

Właściwe zaznaczyć znakiem „x”

Kandydat w roku szkolnym
2022/2023 ma prawo
do wychowania przedszkolnego
(dzieci 5-letnie)

Właściwe zaznaczyć znakiem „x”

TAK
NIE

TAK
NIE

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Numery telefonów kontaktowych
i adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Numery telefonów kontaktowych
i adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych
jednostek prowadzących wychowanie publiczne
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie
kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać
nazwy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.
1. Pierwszy wybór: .......................................................................................
2. Drugi wybór: .............................................................................................
3. Trzeci wybór ..............................................................................................
4. Deklarowany czas pobytu i korzystanie dziecka z posiłku
1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od 8:30 do 13:30
5. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie
oświaty i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie
- we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

1.

Wielodzietność
Rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

Oświadczenie
(zgodnie z ustalonym wzorem)
o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata
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, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia 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, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata
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, po z. 721, z późn. zm.) Oryginał,
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu

Tak

Nie

6.

Samotne
wychowanie
kandydata
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
(zgodne z ustalonym wzorem) o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem Oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia
poświadczona „za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata”
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 866) Oryginał, notarialnie poświadczona
kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §
1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

6. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych Uchwałą Rady Gminy
Lubichowo:
- we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów wstaw znak X
Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

1.

oboje
rodziców/prawnych
opiekunów
kandydata
lub
rodzic
samotnie
wychowujący
kandydata
pracuje
(na
podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
o
pracę,
umowy
cywilno-prawnej),
prowadzi działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne; uczy się w systemie
dziennym
- 6 punktów,

2.

jeden z rodziców/prawnych opiekunów
kandydata pracuje (na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę, umowy
cywilno-prawnej), prowadzi działalność
gospodarczą lub gospodarstwo rolne; uczy
się w systemie dziennym - 3 punkty,

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego
samego
przedszkola/oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej
- 1 punkt,

Zaświadczenie
potwierdzające
zatrudnienie lub pobieranie
nauki
w
systemie
dziennym
wydane przez pracodawcę
uczelnia
(szkołę)
albo
zaświadczenie
o
wpisie
do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności
Gospodarczej
lub
zaświadczenie z urzędu gminy o
prowadzeniu
gospodarstwa
rolnego.
Zaświadczenie
potwierdzające
zatrudnienie lub pobieranie
nauki w systemie dziennym wydane
przez pracodawcę uczelnia (szkołę)
albo zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub
zaświadczenie z urzędu gminy o
prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów o uczęszczaniu do
przedszkola
( zgodnie z ustalonym wzorem)

4.

kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły
podstawowej, na terenie którego ma
siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny
przy szkole podstawowej
- 1 punkt.

Do wniosku dołączam oświadczenia (zgodnie z ustalonym wzorem)
o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ...........

Tak

Nie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy ul.
Głowna 29, 83-208 Zelgoszcz. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz U.z 2017 r.poz.59 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane
osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą przetwarzane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane do
następujących odbiorców danych: podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych lub podmioty , które są uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w deklaracji dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.

Zelgoszcz, dnia ………………………..

…………………………………………….…..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego -kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

