Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2014r. Burmistrza Miasta i Gmin y Drobin z dnia 27 lutego 2014r.

Data wpływu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZEWIE
ROK SZKOLNY 2020/2021

Liczba załączników:

……

Proszę o przyjęcie …................................................................ PESEL: ………..............., ur. …......................... 20…..r.
/imię i nazwisko dziecka/

do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie
Adres zamieszkania dziecka*: …...................................................................................................... ……
Adres zameldowania stałego dziecka: ………………….…………….…………………………………
*Pouczenie: zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego: miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu.

I. DANE O RODZICACH OPIEKUNACH PRAWNYCH DZIECKA:
Matka/opiekunka prawna
Imię i nazwisko
………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………
Miejsce pracy
(pełna nazwa z adresem)
………………………………………

Ojciec/opiekun prawny
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Godziny pracy
………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Numer telefonu do kontaktu z rodzicem
II.SPEŁNIONE KRYTERIA PRZYJĘĆ(w przypadku spełniania danego kryterium proszę wpisać TAK)
Uwaga: Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zawarte we WNIOSKU lub zwrócić się
do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.
Wielodzietność rodziny kandydata –sposób udokumentowania: oświadczenie o wychowywaniu w rodzinie co najmniej
trojga dzieci
Niepełnosprawność kandydata – sposób udokumentowania: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 Nr 127 poz.721 z późn.zm)
sposób udokumentowania: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 Nr 127 poz.721 z późn.zm)
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – sposób udokumentowania: prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu małżonka oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci i
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
objęcie kandydata pieczą zastępczą – sposób udokumentowania: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (Dz. U. z 2013, poz.135

niepełnosprawność jednego
lub obojga rodziców dziecka
niepełnosprawność
rodzeństwa dziecka

KRYTERIA DODATKOWE
Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Dotyczy również samotnego rodzica – udokumentowane
pieczątkami pracodawcy na WNIOSKU lub stosownym zaświadczeniem

Jedno z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – udokumentowane pieczątkami pracodawcy na
WNIOSKU lub stosownym zaświadczeniem

Rodzeństwo kandydata, które również w roku 2020/2021 uczęszczać będzie do tego przedszkola –
wpisać imię i nazwisko
brata/siostry……………………………………………………………………………………………….
Zadeklarowana liczba godzin dodatkowych, z których dziecko będzie korzystać – należy wpisać liczbę godzin zajęć
dodatkowych, z których dziecko będzie korzystać w roku szkolnym 2020/2021 – zgodnie z deklaracją w punkcie III poniżej.

III. ZGŁOSZENIE DZIECKA NA ZAJĘCIA DODATKOWE: Zadeklarowane godziny pobytu dziecka będą podstawą
do podpisania umowy.
Dziecko będzie korzystać z opieki przedszkolnej (zaznaczyć właściwy kwadracik X)
• Zajęcia obowiązkowe, bez zajęć dodatkowych 
• Zajęcia obowiązkowe oraz dwa 30-minutowe zajęcia religii 
• Zajęcia obowiązkowe, dwa 30-minutowe zajęcia religii oraz zajęcia dodatkowe

IV. ZGŁOSZENIE DZIECKA NA POSIŁEK (zaznaczyć właściwe X)
Dziecko będzie korzystało z 1 posiłku - obiadu

TAK

NIE

V. DOTYCZY DZIECI KORZYSTAJACYCH Z DOWOZU
Odległość z domu do punktu przedszkolnego wynosi …………..km
Dziecko będzie objęte dowozem szkolnym(zaznaczyć właściwe X)

TAK

NIE

VI. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (zaznaczyć właściwe X)
Dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy szkolnej

TAK

NIE

VII. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY
W przypadku braku miejsc w wybranej przeze mnie placówce pierwszego wyboru, proszę przekazać wniosek dziecka do placówki
dysponującej wolnymi miejscami według następującej kolejności:
Jako placówkę drugiego wyboru wskazuję
Jako placówkę trzeciego wyboru wskazuję
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych danych potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we WNIOSKU oraz w załączonych dokumentach (podanie danych
nieprawdziwych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola lub nieuznaniem punktacji w danym kryterium).
Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania dyrektor przedszkola wszelkich zmian danych ujętych w niniejszym WNIOSKU.
2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zawartych we wniosku, w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j . Dz.U. z 2002r. Nr 101
poz.926 z późn.zm.)
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 i przyjmuję do stosowania.

…………………………….dn,……………….

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

UWAGA
Wypełniony wniosek z załącznikami należy przesłać na adres: sp_cieszewo@wp.pl w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.
WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Punktacja Komisji Rekrutacyjnej:
KRYTERIA USTAWOWE
kryterium
punktacja
wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego
lub obojga rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie

KRYTERIA DODATKOWE
kryterium
Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą. Dotyczy również samotnego rodzica.

punktacja

Jedno z rodziców kandydata pracuje, wykonuje
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą
Rodzeństwo kandydata, jest już wychowankiem
tego przedszkola
Zadeklarowana liczba godzin dodatkowych,
z których dziecko będzie korzystać

objęcie kandydata pieczą zastępczą
Łączna liczba punktów z kryteriów
ustawowych

Łączna liczba punktów z kryteriów
dodatkowych

Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:
………………………..., dnia ……………………..

………………………………………………………
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