WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr …
w Łowiczu na rok szkolny 2016/2017
Przedszkole drugiej preferencji:
Przedszkole trzeciej preferencji:

Dane dziecka
Dane osobowe
PESEL

Nazwisko

Data urodzenia

Imię

Drugie imię

Adres miejsca zamieszkania

Szkoła obwodowa dziecka 6 - letniego wg miejsca zamieszkania
(Nazwa i numer szkoły)

Pobyt dziecka w przedszkolu
Liczba godzin pobytu:
(czas zadeklarowany jest wiążący przy podpisywaniu umowy
i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy)

W godzinach:
(pobyt dziecka rozpoczyna się i kończy o pełnych
godzinach lub w połowie godziny, np. 700-1600, 730-1530)

Od:

Dziecko będzie korzystało
z następujących posiłków

Do:
śniadanie

obiad

podwieczorek

(należy właściwe zakreślić)

Dane rodziców
Matka

Ojciec

Nazwisko
Imię
Adres
miejsca
zamieszkania
Telefon
kontaktowy
Adres poczty
elektroniczne
j
Zakład pracy
Nazwa, adres
i telefon zakładu
pracy

Potwierdzenie zatrudnienia przez zakład pracy

Potwierdzenie zatrudnienia przez zakład pracy

pieczęć i podpis osoby upoważnionej z zakładu pracy

pieczęć i podpis osoby upoważnionej z zakładu pracy

Dokumenty/oświadczenia związane z rekrutacją (należy właściwe zakreślić)
Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty
1.

Wielodzietność rodziny kandydata1)

2.

Niepełnosprawność kandydata2)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata2)

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2)

2)

3)

4)

Kryteria określone przez organ prowadzący
Kandydat, którego Rodzic/Opiekun prawny pracuje/wykonuje pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej/prowadzi gospodarstwo rolne/prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym
Kandydat, którego czas pobytu w przedszkolu wykracza poza godziny
realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu
pierwszego wyboru
Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do Żłobka
Miejskiego w Łowiczu
Kandydat zamieszkujący w odległości do 3 km od przedszkola
Kandydat z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem
kuratorskim

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

5 / 10
pkt.

2 pkt. za każdą
dodatkową
godzinę

TAK

NIE

2 pkt.

TAK

NIE

2 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

TAK

NIE

1 pkt.

UWAGA:
1)
Rodzina wielodzietna to rodzina, która wychowuje co najmniej troje dzieci.
Należy potwierdzić kartą „Duża Rodzina 3+” lub oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata.
2)
Niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa, jednego lub obojga rodziców kandydata
Należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3)
Dziecko matek lub ojców samotnie je wychowujących
Na potrzeby rekrutacji za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgony oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4)
Dziecko objęte pieczą zastępczą
Należy potwierdzić dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być
także składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata po okazaniu do wglądu ich oryginałów.

Dodatkowe informacje uznane przez Rodzica za istotne o stanie zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznym dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(art. 233 §1 Kodeksu karnego).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku
dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)..

Łowicz, dnia …………………….
………………………...

…………………………….
(podpis matki/opiekuna prawnego)

….
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

