
                                                                                                         Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015
Dyrektora ZS-P w Pobiednej z dnia 06.03.2015 r.

                                                                                     

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO  PRZDSZKOLA GMINNEGO W POBIEDNEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

Część I

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA
imię drugie imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica nr domu nr mieszkania
kod 
pocztowy

miejscowość

gmina powiat

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat
telefon komórkowy adres e-mail
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat
telefon komórkowy adres e-mail
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

KRYTERIA PRZYJĘĆ
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(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

Kryteria obowiązkowe:
art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

1. Wielodzietność rodziny kandydata

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2. Niepełnosprawność kandydata

załącznik: 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. 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający 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).
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Kryteria obowiązujące na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Leśna

1. Dziecko  4-letnie,  które  ma  prawo  do  korzystania  z  wychowania
przedszkolnego

2. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  dziecka  pozostają  w  zatrudnieniu  lub
wykonują  pracę  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  lub  studiują  w
trybie  dziennym  lub  prowadzą  gospodarstwo  rolne  lub  pozarolniczą
działalność gospodarczą.

3. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  zadeklarowali  pobyt  dziecka
w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie .

4. Rodzice  dokonali  zgłoszenia  do  tego  samego  przedszkola  dwojga
i  więcej  dzieci  lub  dokonali  zgłoszenia  dziecka,  którego  rodzeństwo,
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało
do tego samego przedszkola.   

5. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym uczęszczało do żłobka lub
innej placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez
Gminę Leśna. 

Pouczenia:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………… ……………………………….. …………………………………
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego

Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku
o  przyjęcie  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  naboru  do  przedszkola  oraz  organizacją  pracy
i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

  

………………………………… ……………………………….. …………………………………
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego
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Część II
INFORMACJE DZIECKU 

                                                                                                                                                  1.Oświ
adczam, że dziecko …………………………………………….będzie korzystać z usług

przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 codziennie w godzinach: 

GODZINY POBYTU DZIECKA W
PRZEDSZKOLU

(proszę o wstawienie znaku ,,X” przy wszystkich wybranych
godzinach pobytu dziecka w przedszkolu – od…do…)

6.00 – 7.00  
7.00 – 8.00  
8.00 – 13.00 czas bezpłatny
13.00 – 14.00  
14.00 – 15.00  
15.00 – 16.00  

tzn. w wymiarze …………. godzin dziennie (wpisujemy łączną dzienną liczbę pełnych godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu).

2.  Proszę o podanie następujących informacji, oświadczeń i zgody:                                                   
N podstawie art.20 z ustawy z dnia 6 grudnia 2014 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2014 r. w celu 
zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania, metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic przekazuje 
dyrektorowi placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym swojego dziecka. 

                                                                                                                                                                                                                             

Oświadczamy, że stan zdrowia  dziecka pozwala na uczęszczanie do przedszkola.

                                                                ……………………………………………..
        Podpis rodziców/opiekunów

1. Potrawy, których dziecko nie może spożywać ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

2. Wskazania  i  przeciwwskazania  poradni  specjalistycznych  opiekujących  się  dzieckiem,
wydane w wyniku przeprowadzonych badań ……………………..……………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
                       

3. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka  
w przedszkolu ( stan zdrowia, ewentualne potrzeby socjalne) .
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

                            OŚWIADCZAM(Y) / ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ
1. Wyrażam(y)  zgodę  /  nie  wyrażam(y)  zgody)*  na  zawiadomienie  pogotowia

w  przypadku braku kontaktu z rodzicami.
2. Wyrażam(y)  zgodę / nie wyrażam(y)  zgody)* na publikowanie imienia i nazwiska oraz

fotografii przedszkolnych naszego dziecka na stronie internetowej przedszkola.
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3. Wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgody)* na kontrolowanie czystości głowy naszego
dziecka.

4. Wyrażam(y)  zgodę  /  nie  wyrażam(y)  zgody)*  na  udział  naszego  dziecka  w spacerach
i wycieczkach na terenie miasta Leśna.

5. Zobowiązujemy  się  do  regularnego  ponoszenia  kosztów  żywienia  oraz   kosztów  za
korzystanie z ponadprogramowych świadczeń przedszkola.

6. Oświadczam(y), że ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do momentu 
przyprowadzenia go do przedszkola i oddania pod opiekę pracownika oraz z chwilą 
odbioru  dziecka z przedszkola

…………………………..                      …………………………………..
             podpis matki/opiekunki     podpis ojca/opiekuna

Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola
Oświadczam(y), że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączymy pisemne 
upoważnienie dla osób, które nami będą mogły odbierać dziecko z przedszkola.
……………………………….. ……………………………
          podpis matki/opiekunki          podpis ojca/opiekuna

Rodzic dziecka przyjętego do przedszkola w miesiącu kwiecień/maj  zobowiązany jest do podpisania umowy 
cywilno-prawnej o świadczeniu usług przez przedszkole.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora przedszkola- w celach związanych z
przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka-danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do 
odbioru dziecka osób( zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

  ………………………………….                      ……………………………….
        podpis matki/opiekunki podpis ojca/opiekuna

Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku
o  przyjęcie  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  naboru  do  przedszkola  oraz  organizacją  pracy
i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

  

………………………………… ……………………………….. …………………………………
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego

UWAGA! Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami należy
złożyć w biurze przedszkola w celu rejestracji.        
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