………………………………………………………....……
Imię i Nazwisko wnioskodawcy- rodzica/prawnego opiekuna kandydata

................................................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego/Zespołu Szkół
w Chorzelowie
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego/Oddziału Przedszkolnego *
Podstawa prawna: art. 131, art.149, art. 150 ust.1 pkt.1-5, art.156 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Dane osobowe kandydata:
Imiona i nazwisko dziecka.............................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .......................................................... PESEL.......................................................
a w przypadku braku numeru PESEL-serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania .......................................................................................................................................
miejscowość/ulica

nr domu/ mieszkania

kod pocztowy

poczta

Przyjęcie dziecka do przedszkola od dnia .........................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od .......................... do .......................
Dane dotyczące rodziców/opiekunów*:
Matka/Opiekunka*:

Ojciec/Opiekun*:

Imię

...............................................

..........................................................

Nazwisko

...............................................

...........................................................

Adres zamieszkania ojca/ matki ( jeżeli jest inny jak dziecka )
ul. ................................................................

ul. ....................................................

..................................................................

.....................................................

Numery telefonów kontaktowych:
(matki/opiekunki)..................................................... (ojca/opiekuna)…………...............................................
(matki/opiekunki)..................................................... (ojca/opiekuna)………………………..……...………..

Adres poczty elektronicznej/posiada/ nie posiada*: ..............................................................................
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego
przedszkola, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.4
1.Pierwszy wybór
......................................................................................................................................................................................................
nazwa przedszkola
2. Drugi wybór
........................................................................................................................................................................................................
nazwa przedszkola
3. Trzeci wybór
.......................................................................................................................................................................................................
nazwa przedszkola

........................................
(Miejscowość, data)
* niepotrzebne skreślić

...............................................
Podpis matki/opiekunki*

.........................................
Podpis ojca/opiekuna*

Kryteria naboru na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:
a) Wielodzietność rodziny kandydata /3 i więcej dzieci/ - pisemne oświadczenie
b) Niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu o niepełnosprawności 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 i 1948),
c) Samotne wychowanie kandydata w rodzinie - 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.
d) Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.
575, 1583 i 1860)
Do wniosku dołącza się:
(składane w oryginale, notarialnie poświadczone kopie albo w postaci urzędowo poświadczonych odpisów lub wyciągu
z dokumentów, lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

II etap rekrutacji
Kryteria na podstawie Uchwały nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018 r.:
1) Dziecko obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym przy szkole podstawowej, zamieszkałe na terenie Gminy Mielec – wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2) Dziecko, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
zamieszkałe na terenie Gminy Mielec – wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
3) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie
wychowujący: pozostają w stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą – pisemne oświadczenie.
4) Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego naboru.
Pouczenia:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze
stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających dane zapisane we wniosku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ponadto przyjmuję do wiadomości że:
 administratorem danych jest placówka wymieniona we wniosku, która przetwarza dane osobowe uczniów
(w tym dane osobowe rodziców /opiekunów) w związku z realizacją przepisów prawa, tj. art. 131
w powiązaniu z art. 149 i 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem
przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub placówki, do której dziecko będzie uczęszczało).

........................................
(Miejscowość, data)

...............................................
Podpis matki/opiekunki*

.........................................
Podpis ojca/opiekuna*

