WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Jednooddziałowego Przedszkola „Jaś i Małgosia”
w Katowicach
na rok szkolny 2018/2019
1. Dane osobowe kandydata :
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
PESEL dziecka ( w przypadku braku nr PESEL – seria i
numer paszportu lub innego dokumentu
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane osobowe rodziców kandydata (patrz pouczenie pkt 3) :
Imię i nazwisko matki
Adres miejsca zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego, adres poczty
elektronicznej.
Imię i nazwisko ojca
Adres miejsca zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego, adres poczty
elektronicznej.
3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do innych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne :
Jeżeli Wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż
jednej placówki oświatowej, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, w kolejności
od najbardziej do najmniej preferowanych.
1) pierwszy wybór :
2) drugi wybór :
3) trzeci wybór :
4. Dodatkowe informacje o dziecku (patrz pouczenie pkt 4) :
Rodzaj informacji
Tak Nie
Informacja o stanie zdrowia:
Potrzeba szczególnej opieki
Stosowana dieta
Zalecenia lekarskie
5. Załączniki do wniosku związane z rekrutacją (patrz pouczenie pkt 5 - 6) :

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:
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tak

nie

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Wielodzietność
rodziny kandydata.
Niepełnosprawność
kandydata
Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(zgodne z ustalonym wzorem wg załącznika)
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, jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
obojga rodziców
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
kandydata.
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
rodzeństwa
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
kandydata.
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,
rodzeństwa kandydata.
Samotne
Dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu
wychowywanie
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
kandydata w
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
rodzinie.
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem (zgodne z ustalonym wzorem wg
załącznika)
Objęcie kandydata Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
pieczą zastępczą.
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Kryteria określone przez organ prowadzący :
Kandydat, którego
rodzeństwo
kontynuuje
wychowanie
przedszkolne w
danym przedszkolu
Kandydat posiada
opinię o Wczesnym
Wspomaganiu
Rozwoju

Oświadczenie rodziców o przedłużeniu umowy o
kontynuacji wychowania przedszkolnego przez
rodzeństwo kandydata.

Opinia o WWR

6. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu :
Godziny pobytu dziecka w placówce
od……………………………. do ……………………………..
Posiłki
Śniadanie
Obiad
Kolacja
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym oraz że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach
do wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami Rozp.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
……………………………………….

…………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodziców dziecka)

POUCZENIE
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).
Państwa dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Niepubliczne Jednooddziałowe Przedszkole „Jaś i Małgosia” Edyta Kościuk, zwanym też
Przetwarzającym.
2. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach 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. 2017, poz. 59). Rodzice dziecka mają prawo dostępu
do treści udostępnionych danych oraz ich poprawiania.
3. Pojęcie „rodziców” dziecka oprócz rodziców i prawnych opiekunów dziecka, obejmuje także osoby
(podmioty) sprawujące zastępczą pieczę nad dzieckiem, czyli rodzinę zastępczą, osobę prowadzącą
rodzinny dom dziecka, kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką
opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym (art. 112¹ ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, j.t. Dz.U. 2015, poz. 2082).
4. Art. 155 ustawy Prawo oświatowe wprowadza możliwość podania innych danych w celu zapewnienia
dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod pracy opiekuńczowychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z wykazem zawartym
w pkt 4
wniosku, nie jest obowiązkowe.
5. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów zawartych w pkt 5 wniosku nie jest obowiązkowe,
przy czym w przypadku nie podania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie
spełnia.
6. Dokumenty potwierdzające kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, o których mowa
w załącznikach do wniosku pkt 2-7, zgodnie z art. 150 ust. 3 tejże ustawy, należy złożyć w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 KPA
odpisu lub wyciągu z dokumentu.
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………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodziców)
………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA
KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam,
Że jestem rodzicem syna/córki*………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………., samotnie wychowującym dziecko.
(data urodzenia)

Jestem:
1)
2)
3)
4)
5)

Stanu wolnego
Wdową/wdowcem
W separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
Osobą rozwiedziona niewychowującą dziecka wspólnie z rodzicem,
Osobą pozostającą w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek został pozbawiony praw
rodzicielskich/odbywa karę pozbawienia wolności.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………

……………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis rodziców)
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* Niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica)
………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY
KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam,
Że jestem rodzicem syna/córki*………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………., wychowującego się w rodzinie wielodzietnej1
(data urodzenia)
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do przedszkola):
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko dziecka

Data ur.

PESEL

Miejsce nauki

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………

……………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis rodziców)

* Niepotrzebne skreślić
1

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym
adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia
25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
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prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne
dziecko.

………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica)
………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam,
Że kandydat……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………., zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej na
(data urodzenia)
terenie którego znajduje się Przedszkole.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………

……………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis rodziców)
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………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica)
………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU
DO NIEPUBLICZNEGO JEDNOODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA „JASI MAŁGOSIA” w KATOWICACH
RODZEŃSTWA KANDYDATA

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam,
Że syn/córka………………………………………………………………………………………………… - brat/siostra kandydata,
- uczęszczał do Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 i została PRZEDŁUŻONA UMOWA o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………

……………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis rodziców)
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