Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji w SP nr 2

……………………………………………
Imię i Nazwisko – rodzica / prawnego opiekuna

……………………………………………
Adres do korespondencji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Władysława Broniewskiego
w Lipnie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaruję, że moja/mój córka/syn
…………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)
w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2

im. Władysława

Broniewskiego w Lipnie.

………………………
Data :

………………………..
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji w SP nr 2

……………………………………………
Imiona i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów kandydata
……………………………………………
Adres do korespondencji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
I DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka

________________________________________________________

2. Data i miejsce urodzenia
3. PESEL

___________________________________________________
___________________________________________________________

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata _____________________________________________________

5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
MATKA/OPIEKUNKA

OJCIEC/OPIEKUN

1.Imiona i nazwisko

1. Imiona i nazwisko

2. Adres miejsca zamieszkania

2. Adres miejsca zamieszkania

3. Adres zameldowania

3. Adres zameldowania

4.Telefon kontaktowy

4.Telefon kontaktowy

III INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ
PREFEROWANYCH
Jako pierwszy wybieram oddział przedszkolny…………………………………………………………..
drugi……………………………………….. trzeci…………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------IV INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIENIE
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
L.p.

1.
2.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata
2 pkt

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność
kandydata
2 pkt

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 odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem.

3.

Niepełnosprawność jednego
z
rodziców
kandydata
2 pkt

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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.

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców
kandydata
2 pkt

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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.

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata
2 pkt

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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.

6.

Samotne
kandydata

wychowywanie
w
rodzinie

2 pkt

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie8 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 odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona„za zgodność z oryginałem .

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą
2 pkt

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
2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
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.

Tak*)

Nie*)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego
………............................................................................................................

w punkcie

V INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X
L.p.

Wartość
punktowa

Kryterium rekrutacji

1.

2.

3.

4.

Dziecko, którego oboje rodziców są zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą
się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą.
Kryterium stosuje się również w przypadku pracującego/studiującego
rodzica samotnie wychowującego dziecko.
Dziecko, którego jeden z rodziców jest zatrudniony na podstawie
umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność
gospodarczą.
Dziecko, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega się
o przyjcie
do tego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym, którego dotyczy
rekrutacja.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w
przedszkolu lub szkole podstawowej w roku szkolnym, którego
dotyczy rekrutacja.

Tak*)

Nie*)

3

1

2

2

5.

Zadeklarowanie 8 godz. dziennego pobytu dziecka
przedszkolu.

w

Nie dotyczy

6.

Zadeklarowanie 9 godz. dziennego pobytu dziecka
przedszkolu.

w

Nie dotyczy

Zgodnie z art. 131 ust 4 ustawy Prawo oświatowe i uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie, spełnianie przez kandydata kryteriów
określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami.
1. Do wniosku dołączam oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie
……. ………………………………………………………………………………….........
Pouczenie
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 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz.59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych przy szkole oraz innych form wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.
Oświadczenia wnioskodawcy
1.

1.
2.

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym.
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 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………..
Data

……..………..……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji w SP nr 2
.....................................................................
Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów
………………………………………..
Adres do korespondencji
Oświadczenie
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że
…................................................................................... wychowuje się w rodzinie
(Imię i nazwisko dziecka-kandydata)

wielodzietnej, w której wychowuje się ….................................. dzieci.
(Wpisać liczbę dzieci)

Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji w SP nr 2
Oświadczenie
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że
................................................................................. wychowuję samotnie , jako
(imię i nazwisko dziecka-kandydata)
............................................................................................................................................
(panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba
pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji w SP nr 2
Oświadczenie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że
.................................................................................................... ma starsze rodzeństwo
(imię i nazwisko dziecka-kandydata)

uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego

w Lipnie.

Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji w SP nr 2
Oświadczenie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że, rodzice / prawni
opiekunowie
.............................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka-kandydata
1) ojciec/ prawny opieku ....................................................................................................
(imię i nazwisko ojca dziecka)
jest zatrudniony/ prowadzi działalność / studiuje w systemie dziennym
……………………………………………………………………………
2) matka/ prawny opiekun dziecka ………………………………………………..
(imię i nazwisko matki dziecka)
jest zatrudniona / prowadzi działalność / studiuje w systemie dziennym
…………………………………………………………………………….
………………
Data

………………………………….
Czytelny podpis osób składających oświadczenie

