WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W BROŻCU
na rok szkolny 2017/2018
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 21 marca br.

Data złożenia wniosku:

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię
Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość
Nr domu/ nr
mieszkania

Ulica
Kod pocztowy

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(należy zakreślić odpowiedź)

TAK

Dodatkowe informacje o
dziecku
WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.
Przedszkole
Adres przedszkola
1. pierwszego
wyboru
2. drugiego
wyboru
3. trzeciego
wyboru
DEKLAROWANY CZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU
Od godz. ………… do godz. …………

NIE

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe
zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię

Nie udzieli
informacji

Nie
żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za
granicą

Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość
Nr domu/ nr
mieszkania

Ulica
Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka
Adres e-mail
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe
zakreślić)

Rodzic

Imię

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie
żyje

Nieznany

Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość
Nr domu/ nr
mieszkania

Ulica
Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka
Adres e-mail

Rodzic
mieszka
za
granicą

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU I JEGO RODZINIE
Kryteria podstawowe
wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. ( Dz. U z 2014 r. poz. 7)
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez organ
prowadzący

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x” a w pkt 5 wpisać liczbę punktów odpowiadającą wiekowi dziecka)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują na min. ½ etatu, lub
studiują w formie dziennych studiów stacjonarnych, lub prowadzą gospodarstwo
rolne, lub prowadzą poza rolniczą działalność gospodarczą
Rodzina objęta opieką kuratora sądowego lub ośrodka pomocy społecznej
(z art. 7 ustawa o pomocy społecznej)
Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu
w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek
Kandydat brał udział w poprzednim postępowaniu rekrutacyjnym i nie został
przyjęty do przedszkola
Dziecko, które w roku kalendarzowym, w którym przeprowadza się rekrutację
ukończy odpowiednio 3, 4, 5, 6 lat - otrzymuje odpowiednio 3, 4, 5, 6 punktów;".
W rodzinie kandydata dochód na osobę wynosi nie więcej niż 80% kwoty,
o której mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późniejszymi zmianami)

Uwagi.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje
się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
Zobowiązuję się do 31.03.2017 r. pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do
przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy
zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej

……………………………………….
podpis ojca lub opiekuna prawnego

Specyfikacja załączników do wniosku:
 oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
 orzeczenie o niepełnosprawności
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata, pobieraniu
nauki w formie dziennych studiów stacjonarnych, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, lub
prowadzeniu poza rolniczej działalności gospodarczej
 oświadczenie o objęciu rodziny pomocą ośrodka pomocy społecznej i/lub objętej nadzorem
kuratorskim
 oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

