…………………………………………………………………………..……
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

…………………………………..…………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Data przyjęcia wniosku (wypełnia przedszkole)
……………………………………………………………………….

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA
W KSAWEROWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Uwaga!
Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r.
w godz. 7.00 – 15.00. w pokoju 304. Oddziały przedszkolne czynne w godzinach: 7.00 – 17.00
BEZPŁATNE GODZINY NAUKI I WYCHOWANIA od 8.00 do 13.00

DANE KANDYDATA
(wypełnić drukowanymi literami)

Imię/Imiona i Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

Kod pocztowy

Numer domu/numer
mieszkania

Miejscowość

DANE MATKI

DANE OJCA

(wypełnić drukowanymi literami)

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię/Imiona
i Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Numer
domu/mieszkania

Kod pocztowy
Miejscowość

Imię/Imiona
i Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Numer
domu/mieszkania

DANE KONTAKTOWE
Telefon
dom/komórka
Adres e-mail

Kod pocztowy
Miejscowość

DANE KONTAKTOWE
Telefon
dom/komórka
Adres e-mail

Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego - należy podać kolejność wybranych placówek w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych:
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1. Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/szkoły

2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/szkoły

3. Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/szkoły

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie1
*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
czwartej tego kryterium napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

2

3

1.

Wielodzietność
rodziny
kandydata

Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność lub 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 niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018r. poz. 511 ze zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/
opiekuna kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

jednego
z rodziców
kandydata
1

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak*)
4

Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, 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.
2 Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe, definicja wielodzietności rodziny oznacza, że przez rodzinę wielodzietną rozumie się
rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci.

Strona 2 z 6

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa
kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w
rodzinie 3

7.

Objęcie
kandydata pieczą
zastępczą

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica /
opiekuna kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica /
opiekuna 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
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica /
opiekuna kandydata
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
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica /
opiekuna kandydata
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 998
ze zm.)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punktach
tabeli nr ……………………………………………….

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych Uchwale nr XLIII/306/2017 Rady Gminy Ksawerów
z dn. 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie

3 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza 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.
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postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów . 4
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
czwartej tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie/zaświadczenie
potwierdzające spełnianie tego kryterium.
L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

2

3

1.

Dziecko obojga rodziców
pracujących/studiujących w
systemie dziennym lub dziecko
rodzica samotnie
wychowującego, który pracuje/
studiuje w systemie dziennym
Dziecko, którego rodzeństwo
uczęszcza i będzie uczęszczać do
placówki, do której składany jest
wniosek
Dziecko zamieszkujące w
odległości do 3 km od placówki

Zaświadczenie/zaświadczenia z zakładu
pracy o aktualnym zatrudnieniu lub z uczelni,
wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
złożeniem wniosku

4.

Dziecko zgłoszone na pobyt
dłuższy niż 5 godzin

Deklaracja rodzica we wniosku złożona
poniżej

5.

Dziecko, którego przynajmniej
jeden rodzic rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych
jako mieszkaniec Gminy
Ksawerów

Oświadczenie rodzica

2.

3.

Zgłoszenie
kryterium
do oceny Tak*)
4

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica

1. Do wniosku dołączam dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach tabeli
nr………………………………………………………………………………………………………………
2. Deklarowane godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym:
od godz. ……………………………
do godz. ……………………………………………
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym5

4

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej
albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych
5

Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - kto, składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, którego
dane dotyczą.
matka

ojciec

Data i podpis:

Data i podpis:

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

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka
Jordana w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów (dalej: ”Szkoła”), e-mail: sp.ksawerow@wp.pl
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole jest Sebastian Łabowski, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji na rok szkolny
2019/2020 i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane
dotyczą.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1457) i statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów
prawa.
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznam, że podane
przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących
obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)
oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457).
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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(WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY)

Pieczęć szkoły

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja na posiedzeniu w dniu …………………. kwalifikuje / nie kwalifikuje kandydata
………...……………………………………, który uzyskał ……… punktów.

Podpis przewodniczącego komisji:

………………………………………….

Podpisy członków komisji:

1. ………………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..

Komisja na posiedzeniu w dniu …………… przyjęła / nie przyjęła kandydata
……….…………………………………………., który uzyskał ……… punktów.
Komisja nie przyjęła kandydata z powodu : …………………………..…………………………………….
Podpis przewodniczącego komisji:

…………………………………………

Podpisy członków komisji:

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………..
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