Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.33.VIII.2019
Burmistrza Libiąża z dnia 30 stycznia 2019 r.

...................................................................................................
……………………………………………………………..……
imię i nazwisko wnioskodawcy - rodziców kandydata

……………….………………………..
data wpływu wniosku do przedszkola

...................................................................................................
adres do korespondencji

Dyrektor
…………………………..……...……………………….…………..
……………………………………………….……………………..
nazwa i adres przedszkola, do którego składany jest wniosek

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imiona
Nazwisko

Data urodzenia

Adres miejsca zamieszkania kandydata
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/
Nr mieszkania

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW
Imię i nazwisko matki
Adres miejsca zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/
Nr mieszkania

Telefon do kontaktu

Adres poczty
elektronicznej

Imię i nazwisko ojca
Adres miejsca zamieszkania
Kod pocztowy
Ulica
Telefon do kontaktu

Miejscowość
Nr domu/
Nr mieszkania
Adres poczty
elektronicznej

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA
(należy wpisać nazwy i adresy przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych; kolejność przedszkoli jest
istotna w procesie rekrutacji)

1. Pierwszy wybór
………………………………..………….…………………………………………….…………….…….……….………..…………..
…………………………..……………………………………………………………………..……….………………….………….…
nazwa i adres przedszkola

2. Drugi wybór
…………………………..…………………………..……………………………….……………………………….….…………........
.………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…..…
nazwa i adres przedszkola

3. Trzeci wybór
……………….…..………………………………………….………………………………………………………….…………..……
.………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…..…
nazwa i adres przedszkola

IV. CZAS POBYTU KANDYDATA W PRZEDSZKOLU

Pobyt w przedszkolu:

5 godz.



6 godz.



7 godz.

Czas pobytu w przedszkolu:



8 godz.



9 godz.



Od:

Ilość posiłków w przedszkolu: …………..

10 godz.



11 godz.



Do:
śniadanie



obiad



podwieczorek



Dodatkowe, istotne według rodzica dziecka, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:
TAK



NIE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE
* we właściwej rubryce (TAK/NIE) wstawić znak X

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata1

2

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności2

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

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 niepełnosprawnych2

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata

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 niepełnosprawnych2

Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, 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 niepełnosprawnych2

6

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem1, 2

7

Objęcia kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2

3

4

5

TAK*

NIE*

Objaśnienie:
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
1

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z ar. 76a§ 1 kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.
2

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie:
………..………….………….

VI. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH UCHWAŁĄ NR XXVI/169/2017
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU Z DNIA 3 MARCA 2017 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA
KRYTERIÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ LIBIĄŻ
* we właściwej rubryce (TAK/NIE) wstawić znak X

Lp.

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Kryterium
Kandydat podlega obowiązkowi odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego
lub jest dzieckiem w wieku 5 lat

Dane kandydata zawarte w pkt I wniosku

Oboje rodzice kandydata pracują, prowadzą
działalność gospodarczą, uczą się lub
studiują w trybie dziennym

Odpowiednio:
- zatrudnienie: zaświadczenie pracodawcy,
- prowadzenie działalności gospodarczej: odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
- uczenie się lub studiowanie: zaświadczenie ze
szkoły lub uczelni.

3

Jedno z rodziców kandydata pracuje,
prowadzi działalność gospodarczą, uczy się
lub studiuje w trybie dziennym

Odpowiednio:
- zatrudnienie: zaświadczenie pracodawcy,
- prowadzenie działalności gospodarczej: odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
- uczenie się lub studiowanie: zaświadczenie ze
szkoły lub uczelni

4

Rodzeństwo kandydata będzie
kontynuowało wychowanie przedszkolne w
tym samym przedszkolu

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego złożona przez rodziców kandydata
w tym samym przedszkolu

5

Deklarowany czas pobytu kandydata w
przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

Dane zawarte w pkt IV wniosku

1

2

TAK*

NIE*

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
przedszkole, do którego złożono wniosek.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb wiązanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

…………………………
data

czytelny podpis rodziców kandydata: 1 …….…….………….………………..
2 ………………………………….……

