ZARZĄDZENIE NR 0050.28. 2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice
Na podstawie art. 149, art. 150, art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r., poz. 59), zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Drużbice
Bożena Zielińska
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.28.2017r.
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 1.03.2017 r.
…………………………………………………..................…
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy)
……………………………...................……………………..
Adres zamieszkania)

Dyrektor
……………………….........................………………………….
(Nazwa i adres jednostki do której składany jest wniosek)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej*, do
publicznych innych form wychowania przedszkolnego* na rok szkolny …………………………
1.

Imię nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL - seria i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Adres miejsca zamieszkania
kandydata1

3.
4.
5.

Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata (opiekunów prawnych)

Matki

6.

Adres miejsca zamieszkania rodziców
(opiekunów prawnych)

Matki

7.

1

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata, o ile
je posiadają

Ojca
Ojca
Matki
Ojca

Tel.
e-mail
Tel
e-mail

Zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w

publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy. Zgodnie z art.25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z
zamiarem stałego pobytu.
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2. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne2.
Jeśli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego
oddziału przedszkolnego lub innych form wychowania przedszkolnego, zobowiązany jest wpisać nazwy
i adresy oddziałów przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.
Przedszkole pierwszego wyboru
oddział przedszkolny w szkole podstawowej* Adres
inne formy wychowania przedszkolnego*
Przedszkole drugiego wyboru
oddział przedszkolny w szkole podstawowej* Adres
inne formy wychowania przedszkolnego*,
Przedszkole trzeciego wyboru
oddział przedszkolny w szkole podstawowej* Adres
inne formy wychowania przedszkolnego*
 * . Zaznaczyć właściwą odpowiedź.
3. Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnienie3.
* we właściwej rubryce (TAK, NIE), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

Lp;

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny
kandydata4
Niepełnosprawność
kandydata

Oświadczenie5 o wielodzietności rodziny kandydata

2.

TAK*

NIE*

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 niepełnosprawnych,
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

3.

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 niepełnosprawnych (Dz. U. z
2016 r., poz 2046 ze zm.)
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
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2

zgodnie z art. 156 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wniosek o przyjecie do publicznego przedszkola może być

złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
3

zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w przypadku większej liczby kandydatów spełniających

warunek zamieszkiwania na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Kryteria mają jednakową wartość.
4

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe definicja wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą

troje i więcej dzieci.
5

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz.2046 ze
zm.)

( Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata)

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz.2046 ze zm.)
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata)

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie6

Prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający
rozwód lub separacje lub Akt zgonu oraz oświadczenie7
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata)

7.

Objęcie 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 (Dz. z
2016 r., poz. 575, ze zm.)
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata)
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6

Zgodnie z art.4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe definicja samotnego wychowania dziecka – oznacza to wychowanie 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.
7

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w

każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie…….
4. Informacje o spełnieniu kryterium ustalone przez organ prowadzący.
* we właściwej rubryce (TAK, NIE), przy każdym z 4 kryterium wstaw znak X

Lp;

Kryterium

1.

oboje rodzice kandydata pracują lub prowadzą działalność
gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę
w systemie dziennym i nie mieszkają w rodzinie wielopokoleniowej

2.

zadeklarowanie przez rodziców kandydata pobytu kandydata w
publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego powyżej
8 h dziennie

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy
wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej w tej samej
miejscowości

4.

objęcie rodziny kandydata nadzorem kuratora sądowego

5.

TAK

NIE

jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność
gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w
systemie dziennym
1) Do wniosku dołączam oświadczenia8 do kryterium wymienione w punkcie ………………………..

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznik i do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest dyrektor
placówki.
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Oświadczenie wnioskodawcy
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.
922).

Data …………………………………

………………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica)

9

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenia, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
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DEKLARACJA
kontynuowania wychowania przedszkolnego

Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej*, w innych formach wychowania przedszkolnego*

…………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego

przez dziecko;
………………………………………………………… zam. ………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)

Numer PESEL dziecka

………………………………………………....….
(podpis matki/opiekuna prawnego)



…………………………………………………………
(Podpis ojca/opiekuna prawnego)

Zaznaczyć właściwą odpowiedź.
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Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu

działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w systemie dziennym

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………..........................................
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………………………………………………………
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………. wydanym przez ………………………………………
- oświadczam, że jestem zatrudniona/y ……………………………………………………………………………………………….
- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą …………………………………………………………………………..
- oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym …………………………………………………………
- oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne o pow. ……..............................……… znajdujące się
w …………........................................................………………………..
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

……………………......................……. dnia …………………………….

………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

- zaznaczyć właściwą odpowiedź
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OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA

Ja………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko matki/opiekunki prawnej)

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko/ojca opiekuna prawnego)

Zgłoszone do przedszkola na rok szkolny …………....…………………. Jest członkiem rodziny
wielodzietnej*, wraz z dzieckiem rodzina liczy ……………………… członków (w tym; ….….… dzieci).

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Data ………………………………………………….

……………………………………………………………………….
(Podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.
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Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do publicznego przedszkola*,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej* do publicznych innych form wychowania
przedszkolnego* w pobliżu …………………………………………………....................................

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (Imię i Nazwisko) ……………………………………………
Data urodzenia ……………………………………………………… w ………………………………………….
Uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły ………………………………………………………………….
adres, nazwa placówki)

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Data ………………………………..

…………………………………..........………….
(Podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)



Zaznaczyć właściwą odpowiedź.
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