Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 przy Szkole
Podstawowej im. ks. B. Sychty w Puzdrowie
Data przyjęcia wniosku:…………………………………………………………….. godz………………………..

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. ks. B. Sychty w Puzdrowie w roku szkolnym 2019/2020
I. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania

Adres zamieszkania

II. Dane rodziców /opiekunów dziecka:
matka

ojciec

Imię i nazwisko
Adres miejsca zamieszkania

e-mail
telefon

III.
1.

Kryteria ustawowe ( podkreślić tak lub nie)
Rodzina dziecka jest wielodzietna (3 i więcej dzieci)

tak

nie

tak

nie

tak

nie

( oświadczenie o wielodzietności)

2.

Dziecko jest niepełnosprawne
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 ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm)odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne
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 (t.j. 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( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Oboje rodziców dziecka są niepełnosprawni

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Orzeczenia 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 (t.j. 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( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5.

Rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne
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 (t.j. 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 ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica

6.

Dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie1 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 ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm) odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

7.

Dziecko jest objęte pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 135 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Do wniosku dołączam dokumenty
………………………………………

potwierdzające

spełnienie

kryterium

wymienione

w

punkcie

Adnotacje komisji rekrutacyjnej:

IV.
1.

Kryteria dodatkowe (podkreślić tak lub nie)
Dziecko
obojga
rodziców
pracujących/rodziców
studiujących/uczących się w systemie dziennym lub wykonujących
rolniczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą

tak

nie

(zaświadczenia z zakładu pracy, uczelni, aktualny wpis do działalności gospodarczej lub
zaświadczenie z KRUS)

2.

Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu (kryterium tego nie
można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny
i w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie
już uczęszczać do oddziału przedszkolnego)

tak

nie

3.

Dziecko zamieszkuje w obwodzie SP Puzdrowo

tak

nie

tak

nie

(oświadczenie o zamieszkaniu)

4.

Dziecko, którego rodzic lub rodzice mieszkają w Gminie
Sierakowice i w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego
dochodu co najmniej jeden z nich za ostatni rozliczony rok
podatkowy lub poprzedni wskazuje miejsce zamieszkania na
terytorium Gminy Sierakowice
(kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rozliczony rok
podatkowy lub poprzedni albo zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające
płacenie podatku wg miejsca zamieszkania w Gminie Sierakowice)

Dziecko, którego jeden rodzic wykonuje rolniczą działalność lub
uczy się
(oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Sierakowice)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego
wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
1

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium wymienione w punkcie
………………………………………
Adnotacje komisji rekrutacyjnej:

V.

Deklarowane godziny pobytu dziecka w oddziale: od ................... do .....................
UWAGA:
godziny pracy przedszkola: 7.00 – 17.00,
godziny podane we wniosku będą obowiązujące w umowie.

VI.

Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (stan zdrowia, stosowana dieta,
rozwój psychofizyczny, specyficzne potrzeby, opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej, sytuacja rodzinna, itp.)

tak 

nie 

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformuję dyrektora szkoły.
2. Zapoznałem się z regulaminem rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.
3. 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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119).

………………………
data

………………………
data

.....................................................
(czytelny podpis matki/opiekuna)

.....................................................
(czytelny podpis ojca/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że dziecko ……………………………….. ur. ……………. ….wychowuje się
(nazwisko i imię)

w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się ……………………….…………… dzieci.
(troje, czworo, pięcioro, …)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………..
(miejscowość, data)

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

…………………………………………...
Imię i nazwisko rodzica

……………………………………………
numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym/sprawuję pieczę zastępczą*
nad …………………………………………………………………………………..córką/synem/dzieckiem*,
Adres zamieszkania

:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

Mój adres zamieszkania jest miejscem zamieszkania córki/syna/dziecka*………………………………………...

…………………………………………………
Data i podpis

Pouczenie
1. Zgodnie z Art. 151 ust.2 Prawa oświatowego, do zgłoszenia na podstawie którego przyjmowane są
dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, które jest jednoznaczne z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
2. 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. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka

Ja ..............................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego

zamieszkały: .........................................................................................................................................
adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie

oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko1.....................................................................................
imię i nazwisko dziecka

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

................................... ............................................................
miejscowość, data,

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1. Zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z
późn. zm). – samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

