Załącznik Nr 3
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NOWOGRODŹCU
prowadzonego przez Gminę Nowogrodziec
na rok szkolny 2021/2022
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 05 marca 2021 roku do godz. 1200 (I etap)
w przedszkolu wskazanym w pozycji nr 1 tzw. przedszkola pierwszego wyboru.
Data złożenia wniosku:

Sposób dostarczenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Pierwsze imię i drugie
imię dziecka (zgodnie z
aktem urodzenia)

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania*

Kod pocztowy*

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania*

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy
zakreślić odpowiedź)

TAK

Nr orzeczenia
Poradnia, która wydała orzeczenie
o potrzebie kształcenia
specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje o dziecku
Deklarowany czas pobytu dziecka
w przedszkolu
Deklarowane posiłki

od godz. …………………… do godz. …………………………..

I śniadanie  Zupa + deser  II danie 

NIE

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.

Przedszkole

Adres przedszkola

1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Brak kontaktu

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania*

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon do natychmiastowego
kontaktu*

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Imię*

Opiekun
prawny

Brak kontaktu

Nie żyje

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania*

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon do natychmiastowego
kontaktu*
*oznaczone pola wymagane

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria podstawowe
wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2020r., poz. 910 ze zm.)
1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
1.

2.
3.

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego,
przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo
rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym.
Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują lub prowadzą
gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w
systemie dziennym.
Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi
gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie
dziennym.

4.

Dziecko, które posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

5.

Deklarowany pobyt dziecka powyżej 7 godzin dziennie.

6.

Deklarowany pobyt dziecka od 5 do 6 godzin dziennie.

Uwagi:
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………
czytelny podpis matki lub opiekunki prawnej

…………………………………………….
czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego

Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika

Forma załącznika1

Rodzaj załącznika

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
PESEL dziecka: …………………………………………….
Imię dziecka: …………………………………………….….
Nazwisko dziecka: ………………………………………….

…………………, dn. …………………..

…………………………………
pieczątka i podpis dyrektora przedszkola lub osoby upoważnionej

1

Oryginał, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie.

Oświadczenie
dotyczące rodziny wielodzietnej

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

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

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do przedszkola jest
członkiem rodziny wielodzietnej2
wraz z dzieckiem:
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

rodzina wychowuje ..................................... dzieci.

1. ………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

2. ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

3. ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

4. ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

5. ……………………………………………………………………………………….

Oświadczenie
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data .......................

......................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

2

zgodnie z art. 4 pkt. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 ze zm.)
- wielodzietność rodziny należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………................................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA3
Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........…...
( mię i nazwisko dziecka)

kandydujące do przedszkola oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.

Data .......................

......................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

3 zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 ze zm.)
– samotne wychowywanie dziecka należy przez to rozumieć 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.

