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……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………
Dyrektor Gminnego Przedszkola

im. Cz. Janczarskiego w Kurowie
24-170 Kurów, ul. ks. G. Piramowicza 1

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KUROWIE
I DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2. Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata

3.

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość
Matki
/praw.
opiekuna
Ojca
/praw.
opiekuna

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kan4. dydata

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
5. rodziców i kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu / numer mieszkania

Adres miejsca zameldowania
rodziców i kandydata (dotyczy dzieci
6. 6 - letnich w obowiązku szkolnym, jeśli
jest inny niż zamieszkania)

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców/opiekunów kandy7. data.

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Matki
Telefon do kon/praw.
taktu
opiekuna Adres poczty
elektronicznej
Telefon do konOjca
taktu
/praw.
Adres poczty
opiekuna
elektronicznej

II OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE DEKLAROWANYCH GODZINY POBYTU
DZIECKA W PRZEDSZKOLU
(Podstawa programowa) 8.00-13.00
Czas pobytu dziecka w przedszkolu 1

od godziny
bez posiłku2

2

wstawić znak x we właściwej kratce

od godziny
śniadanie

obiad
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III INFORMACJE DODATKOWE
DOJAZD AUTOBUSEM SZKOLNYM

(wpisać „TAK” lub „NIE”)

IV INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE
Kryteria naboru dzieci, zostały określone zgodnie z Ustawą o systemie oświaty
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie piątej tego kryterium,
napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Wartość
Zgłoszenie
Wypełnia kokryterium
kryterium
misja rekrutaL.p.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
w punkdo oceny
cyjna
tach
TAK*)
1
2
3
4
5
6
1.

2.

Wielodzietność
rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność lub
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 2016 r., poz. 2046)

30 pkt.

30 pkt.

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

3.

4.

5.

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa 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 2016 r., poz. 2046)

30 pkt.

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

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 2016 r., poz. 2046)

30 pkt.

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 2016 r., poz. 2046)
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

30 pkt.
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6.

7.

Samotne wychowywanie
kandydata
w rodzinie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

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

30 pkt.

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 2017 r., poz. 697)
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

30 pkt.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie …….…...
V INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH UCHWAŁĄ RADY GMINY
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium,
napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium

L.p
.

1

1.

Kryterium

Wartość
kryterium
w punktach

2

3

Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich
działalności gospodarczej lub rolniczej albo pobieranie nauki w
systemie dziennym

Zgłoszenie kryterium do
oceny
TAK*)
4

Wypełnia komisja rekrutacyjna
5

10 pkt.

załącznik: oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie
dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
2.

3.

załącznik: kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata
Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z
pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania,
opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w
wymiarze 5 godzin) 8 i więcej godzin dziennie

4.

załącznik: oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące
deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z
pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania,
opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w
wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie

5 pkt.

5 pkt.

2 pkt.

załącznik: oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące
deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

PUNKTACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

RAZEM

1. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy prawo oświatowe, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych
przez Radę Gminy Kurów w drodze uchwały jest potwierdzone oświadczeniem.

Gminne Przedszkole Nr 1 im. Cz. Janczarskiego w Kurowie rok szk. 2018/2019

str. 4
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………………
Pouczenie
1. Dane osobowe 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 2017 r., poz. 2198)
2. Administratorem danych osobowych zawartych w II części wniosku oraz załącznikach do wniosku
jest dyrektor przedszkola.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.3
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
……………………………………

………..………………………………………………

Data

Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Data przyjęcia wniosku ……………………………………..

Liczba otrzymanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ……………… pkt

Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata dziecka:
Data

„TAK”
lub „NIE”

Podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola
Data

„TAK”
lub „NIE”

Podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

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.
3

