…………………………………………………
data wpływu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO* W ………………………………………
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.
DANE KANDYDATA
Imię

Nazwisko

Data urodzenia
rok - miesiąc - dzień

PESEL

w przypadku braku PESEL seria i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Miejscowość (ulica)

Kod

nr domu

nr lokalu

Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA

IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

(wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres
zamieszkania kandydata)

(wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres
zamieszkania kandydata)

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

e-mail:

e-mail:

* niepotrzebne skreślić

WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
LUB INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PORZĄDKU OD NAJBARDZIEJ
DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH (można wskazać maksymalnie 3)

1.
2.
3.
DODATKOWE INFORMACJE
(należy wypełnić tylko w przypadku przedszkola lub punktu przedszkolnego, który zapewnia
wychowanie przedszkolne w czasie dłuższym niż pięć godzin dziennie)
Pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin, w godzinach od …..…………..… do …...…..….
Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków:
- śniadanie

- obiad

- podwieczorek
KRYTERIA PRZYJĘĆ

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria ustawowe - (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe )
1. Wielodzietność rodziny kandydata
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie o 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 2020 r., poz. 426 ze zm.)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Załącznik: orzeczenie 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 2020 r., poz. 426 ze zm.)
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie 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 2020 r., poz. 426 ze zm.)
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
załącznik: 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 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.)
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
załącznik: 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
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r. poz.821 ze zm.)

Kryteria samorządowe - Uchwała Nr XXIV/239/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26.01.2018 r.
1. Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
2. Kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, kończy 4 lub 5 lat
3. Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność rolniczą lub
działalność gospodarczą
załącznik: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub zaświadczenie uczelni lub szkoły
o nauce w trybie dziennym lub aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego wraz z kserokopią decyzji w sprawie łącznego zobowiązania
podatkowego
4. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, punktu przedszkolnego,
oddziału przedszkolnego lub szkoły (jeśli funkcjonują przy szkole) w roku szkolnym, na który
przeprowadzana jest rekrutacja
załącznik: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
tego samego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub szkoły
(jeśli funkcjonują przy szkole)
5. Przedszkole, punkt przedszkolny zlokalizowany najbliżej miejsca zamieszkania kandydata
Pouczenia:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do niniejszego
wniosku w terminie przez niego wyznaczonym.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego/ punktu przedszkolnego, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych
osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………
data

…………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Do wniosku załączam następujące dokumenty i oświadczenia:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
UWAGA! W sytuacji, gdy w punkcie „Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli …” wpisano więcej
niż jedną placówkę, wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału
przedszkolnego/punktu przedszkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w każdej
ze wskazanych placówek.

