…………..………………………………………………..……..
(Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

…………………………………………………………………..
(Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji)

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą”
I.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA na rok szkolny 2019/2020
Hanna Pasterska
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą”
ul. Pruszkowska 21 c
ul. Pruszkowska 21 c, 05-090 Raszyn
05-090 Raszyn

na .................... godzin dziennie i ..................... posiłki od dnia 01.09.2019 r.
Nazwisko kandydata
1.

o Dziewczynka
o Chłopiec

Imiona
2.

Miejsce
urodzenia

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata w przypadku braku

3.

PESEL seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

Nr karty
pobytu lub
paszportu

OBYWATELSTWO

4.

5.

Imię/imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów prawnych
kandydata, nr i seria dowodu
osobistego oraz organ wydający

Matki
Ojca

Adres zamieszkania kandydata
...........................................................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

6.

Adres zamieszkania
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata

Matki

.......................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Ojca

.......................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

7.

8.

Numery telefonów i
adres poczty
elektronicznej e-mail
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata

Matki

Telefon do
kontaktu
e-mail

Ojca

Dot. cudzoziemców i dzieci
imigrantów:

Telefon do
kontaktu
e-mail
o posiadających obywatelstwo UE
o którym udzielono zezwolenie na osiedlenie się na teryt. RP
o którym nadano status uchodźcy
o którym udzielono zgody na pobyt tolerowany
o którym udzielono ochrony uzupełniającej
o którym udzielono ochrony czasowej na terenie RP
o którym udzielono zezwolenia na czas oznaczony w RP
o którym udzielono zezwolenia na pobyt stały w RP
o którzy posiadają kartę Polaka
o dla których uprawnienie do nauki wynika z umów międzynarodowych
o którzy są dziećmi osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
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II.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej
formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych oraz złożyć wniosek
w każdej ze wskazanych placówek.
l. Pierwszy wybór
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
(nazwa przedszkola, do którego skierowano wniosek )
2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………….....……………
(nazwa przedszkola)
3. Trzeci wybór
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(nazwa przedszkola)

III.

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach
do wniosku potwierdzających ich spełnienie

1. W tabelkach proszę wstawić znak X we właściwej rubryce (TAK / NIE), przy każdym z kryteriów.
2. Rubryki zaznaczone kolorem szarym wypełnia Komisja Rekrutacyjna.
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium *

TAK

NIE

Liczba
punktów

Wielodzietność rodziny
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata1.
kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
Niepełnosprawność
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
kandydata
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
Niepełnosprawność
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne
jednego z rodziców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
kandydata
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.2018 poz.511 ze zm.)
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
Niepełnosprawność
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne
obojga rodziców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
kandydata
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.2018 poz.511 ze zm.)
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
Niepełnosprawność
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rodzeństwa kandydata
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.2018 poz.511 ze zm.)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
Samotne
lub separację w rodzinie lub akt zgonu oraz oświadczenie
wychowywanie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
kandydata w rodzinie
żadnego dziecka wspólnie.**
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
Objęcie kandydata
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
pieczą zastępczą
i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.2018 poz. 998 ze zm.)
Suma uzyskanych punktów

1

zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) – wielodzietność rodziny oznacza rodzinę
wychowującą troje i więcej dzieci.
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IV. Informacja o spełnieniu kryteriów dodatkowych, ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu
z organem prowadzącym
L.p.

Kryterium

1.

Dziecko z rodziny objętej
wsparciem asystenta rodziny
lub nadzorem kuratorskim

2.

Rodzice/opiekunowie dziecka
mieszkają w Gminie Raszyn
i rozliczają podatek
dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pruszkowie.

3.

Rodzice/opiekunowie dziecka
oboje pracują, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność
gospodarczą.

4.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza
już do przedszkola, do którego
kierowany jest wniosek
o przyjęcie dziecka.

5.

Dochód na osobę w rodzinie
dziecka

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium ***

TAK

NIE

Liczba
punktów

- orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór
kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego
z oryginałem przez rodzica/opiekuna;
- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem
asystenta.
- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego
opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego
w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub
urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej
(UPO), poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna prawnego.
- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub
zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej;
- zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę
w trybie dziennym;
- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
- zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki
pierwszego wyboru w roku szk. 2018/2019
(wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka).
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę
w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości
dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia
wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
Suma uzyskanych punktów

* Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt. l i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r., poz. 996) do wniosku dołącza się
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, tj.: 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.
**Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) – samotnym wychowywaniu dziecka –
należy przez to rozumieć 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.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej
sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) 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”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
***Zgodnie z § 1 Uchwały Nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
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Pouczenie
Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą”, ul. Pruszkowska 21c 05-090 Raszyn. Ujawnione dane przetwarzane
będą wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
Obowiązek podania danych wynika z przepisów z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2018r., poz. 996).
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej przedszkola:
http://www.przedszkoletopola.pl/ w zakładce: Ochrona danych osobowych.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem

odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach
do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne upoważnienie
dla osób, które poza rodzicami/opiekunami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.

……………………………………..
data

………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata

V. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
1. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ...........................................................................................
- zakwalifikowała kandydata do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
- nie zakwalifikowała kandydata z powodu …..............................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji

Podpisy Członków Komisji
1. .................................................
2. .................................................
3. ….............................................

……………………………….

VI. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
1. Ustalenie najniższej liczby punktów uprawniających do przyjęcia dziecka do przedszkola: ................
2. Ustalenie uzyskanych przez kandydata liczby punktów
Uzyskana liczba punktów
I etap - kryteria ustawowe
II etap - kryteria dodatkowe
Ogółem

3.
4.
-

Uwagi ..............................................................................................................................................................
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ...............................................................................................
przyjęła kandydata do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
nie przyjęła kandydata z powodu …........................................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji

Podpisy Członków Komisji
1. ...............................................
2. ...............................................
3. …...........................................

……………………………….
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