Nr wniosku
Wypełnia jednostka
Data wpływu wniosku

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do ……………………………………..………………………w Lesznie
na rok szkolny ………………..
I.

Dane kandydata

Dane osobowe
PESEL

Imię

Nazwisko
Data urodzenia

*W przypadku braku numeru PESEL -seria i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.

Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

II.

Nr domu

Nr lokalu

Dane rodziców

Dane matki
Nazwisko

Imię

Adres zamieszkania matki
Kod pocztowy
Miejscowość

Dane ojca
Nazwisko

Imię

Adres zamieszkania ojca
Kod pocztowy
Miejscowość

III.

Ulica

Numer telefonu

Ulica

Adres poczty
elektronicznej

Nr domu

Numer telefonu

Ulica

Nr lokalu

Adres poczty
elektronicznej

Nr domu

PREFERENCJE W WYBORZE PRZEDSZKOLA
Preferowana kolejność
1 WYBÓR
2 WYBÓR
3 WYBÓR

Nazwa i numer przedszkola

Nr lokalu

IV.

KRYTERIA REKRUTACYJNE
- należy wpisać w odpowiednią rubrykę TAK lub NIE, w przypadku TAK wpisać, jaki
dołączono dokument

Kryteria ustawowe
1. Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)
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

wpis TAK lub NIE
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie

dołączony dokument

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
8. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z
odroczonym obowiązkiem szkolnym.
9. Dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców
studiujących / uczących się w systemie dziennym
10. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku
szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego
przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej
placówki dwojga dzieci.
11. Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły
podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole.
12. Dziecko jednego rodzica pracującego.
13. Dziecko uczęszczające do żłobka / klubu dziecięcego
w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do
przedszkola.
UWAGA:
wskazane kryterium
kryterium nr 1

kryterium nr 2, 3, 4, 5

kryterium nr 6

kryterium nr 7

kryterium nr 9,12

Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Obowiązuje dla:

Tak / Nie
Obowiązuje dla:

Tak / Nie
Tak / Nie

Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku ( dokumenty mogą być
składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica )

1. OŚWIADCZENIE
Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
2. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
3. 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.
Ilekroć mowa samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem
4. DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm. )
5. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU/ STUDIOWANIU/ UCZENIU SIĘ W
SYSTEMIE DZIENNYM

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu 9 godzin (7,6,5), w tym 3 (2,1) posiłki .
(każda placówka z góry określa zgodnie z planowaną organizacją pracy)

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

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

Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) składający oświadczenia
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.

Leszno, dnia …………………….

POTWIERDZENIA DLA KANDYDATA
1. Potwierdzenie przyjęcia wniosku
Wniosek został przyjęty dnia …………………………………………….
pieczęć jednostki i podpis upoważnionego pracownika:

2. Potwierdzenie przyjęcia oświadczeń i zaświadczeń dotyczących spełniania przez kandydata kryteriów
rekrutacyjnych
Dokumenty zostały przyjęte dnia …………………………………………….
pieczęć jednostki i podpis upoważnionego pracownika:

