Załącznik Nr 4

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWADOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
(wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami)

...…………………………………………………………………..

……………………………………..

( imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)

(miejscowość i data)

………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie
Owadów 130
26-631 Owadów
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do:
Oddziału Przedszkolnego w Owadowie
I.

Dane dziecka:

Imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka1
Adres miejsca zamieszkania

Adres miejsca zameldowania

1

W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
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II.

Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

……………………………………………………..…. …………………………………………………………
Adres miejsca zamieszkania

Adres miejsca zamieszkania

……………………………………………………...… …………………………………………………………
…………………………………………………...…… …………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów

kontaktowych – o ile je posiada

kontaktowych – o ile je posiada

……………………………………………………...… …………………………………………………………
………………………………………………………... …………………………………………………………
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III.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne2

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola,
oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności
od najbardziej do najmniej preferowanych:3
1. Pierwszy wybór:
…………………………………………………………………………………………………………...…
nazwa przedszkola

……………...………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola

2. Drugi wybór:
…………………………………………………………………………………………………………...…
nazwa przedszkola

……………...………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola

3. Trzeci wybór:
…………………………………………………………………………………………………………...…
nazwa przedszkola

……………...………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola

Zgodnie z Art. 20 ust. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, lub szkół w przypadku oddziałów przedszkolnych.
2

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku
od najbardziej do najmniej preferowanych.
3
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IV.

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie4

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak x

Lp.
1.

Kryterium
Wielodzietność rodziny kandydata

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Tak*)

Nie*)

Oświadczenie5 o wielodzietności rodziny
kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności

2.

3.

4.

Niepełnosprawność kandydata

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

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 rodzic kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.
721, z póź. 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 przez rodzica
kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.
721, z póź. 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 przez rodzica
kandydata

Zgodnie z art. 20c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek
zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.
4

Zgodnie z art. 20b pkt. 1 ustawy o systemie oświaty, definicja wielodzietności rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci.
5
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5.

6.

7.

Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie6

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.
721, z póź. 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 przez rodzica
kandydata
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie7 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 lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica
Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą
zastępczą
zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r.
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 przez rodzica
kandydata

Zgodnie z art. 20b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka oznacza wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
6

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane
jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt.8).
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
7
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V.

Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 20t ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) do niniejszego wniosku
dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów
określonych w dokumencie
2. Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych
danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej
o szczególnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej dziecka.
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych
osobowych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach do celów
związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola / oddziału przedszkolnego
oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola / szkoły podstawowej, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r., poz. 922).
5. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach
do wniosku jest dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie.
6. Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do ww. danych oraz możliwości
ich zmiany.

Owadów, dnia ..............................................
……………………………………………………
(podpis matki/opiekunki prawnej dziecka)

……………………………………………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)
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