Wypełnia przedszkole
data złożenia

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Jaworze

nr ewidencyjny

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA na rok
szkolny 2018/2019
1.

JEŻELI WNIOSKODAWCA SKORZYSTAŁ Z PRAWA SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ PUBLICZNEJ JEDNOSTKI, ZOBOWIĄZANY JEST WPISAĆ NAZWY
PRZEDSZKOLI W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH.

1.
2.
3.
2. DANE INDENTYFIKACYJNE DZIECKA
IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
UL.

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

3.

4.

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
GODZINY POBYTU
Ilość godzin dziennie - ................

RODZAJ POSIŁKÓW
(proszę właściwe pokreślić)
bez posiłku

od :………..

5.

NR LOKALU

I śniadanie

II śniadanie

DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych) DZIECKA
MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

Telefony kontaktowe :

Telefony kontaktowe :

e-mail:

e-mail :

6.

obiad

do : ….…….

KRYTERIA USTAWOWE PPRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA ( znak X we właściwej kratce)
Tak

1.

Wielodzietność rodziny dziecka - troje i więcej dzieci (oświadczenie)

2.

Niepełnosprawność dziecka (orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności)

Nie

PUNKTACJA*

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (prawomocny wyrok
sądu – rozwód, separacja, akt zgonu, inny akt lub oświadczenie)

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą (dokument poświadczający)

punktacja razem:
7.

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO I PRZEDZKOLA (znak X we właściwej kratce)
Tak

Nie

PUNKTACJA*

1. Matka/opiekun prawny dziecka pracująca
2. Ojciec/opiekun prawny dziecka pracujący
3. Rodzeństwo dziecka uczęszczające do Przedszkola Publicznego
nr 4 w Jaworze

punktacja razem:
8. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z przepisami
ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obejmujących
zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz
dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących
komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w
powyższych oświadczeniach.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę
zobowiązany(a) potwierdzić pisemnie wolę korzystania z usług przedszkola w terminie od
03.04.2018 r. od godziny 730 do 23.05.2018 r. do godziny 1500.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w w/w terminie oznacza skreślenie dziecka z
listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w przedszkolu.

……………………………………………………………………………………..
podpis matki i ojca (opiekunów prawnych)
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów
związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem
przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału
w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

Jawor, ……………… 2018 r.
……………………………………………………………………………………..
podpis matki i ojca (opiekunów prawnych)

* wypełnia komisja rekrutacyjna, każde kryterium przyjęcia

ma jednakową wartość.

