Data przyjęcia ……….… .2022 /

Nr ewidencyjny………/2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
W GRODKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Dane osobowe dziecka i rodziców
Imię i nazwisko dziecka
1.
/drukowanymi literami/
Data i miejsce urodzenia
2.
dziecka
3.

PESEL dziecka 1

4.

Imiona i nazwiska rodziców
Adres miejsca zamieszkania
rodziców i dziecka
Adres zameldowania na pobyt
stały (wpisać, jeśli jest inny niż
zamieszkania)

5.
6.

Matki
7.

2.

Ojca

Matki
Ojca
Ulica /Numer domu
Miejscowość/ Kod poczt.
Ulica /Numer domu
Miejscowość/ Kod poczt.
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Informacja o złożeniu wniosku – rodzice/opiekunowie składają wnioski o przyjęcie do nie więcej niż
trzech przedszkoli. We wniosku można zaznaczyć przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. Jeżeli
dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub
trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego
z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

1. Drugi wybór……………………………………………………..…………………………
Nazwa przedszkola
2. Trzeci wybór……………………………………………………..…………………………
Nazwa przedszkola
3. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.
*) Jeżeli chcą Państwo by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, proszę
zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego
kryterium.
PUNKTY
wypełnia
Dokument potwierdzający spełnianie
Lp.
Kryterium
TAK
NIE
komisja
kryterium
rekrutacyj
na
1.
Wielodzietność
rodziny Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata
kandydata (3 i więcej dzieci do lat 18)
2.
Niepełnosprawność
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
kandydata
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności
3.
Niepełnosprawność
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
jednego
z
rodziców niepełnosprawności
lub
orzeczenie
kandydata
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
4.
Niepełnosprawność obojga Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
rodziców kandydata
niepełnosprawności
lub
orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
1

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

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w
rodzinie
(zgodnie z art.4 pkt. 43
ustawy Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
„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”
Objęcie kandydata pieczą Dokument poświadczający objęcie dziecka
zastępczą
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej

7.

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
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

Suma punktów
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie
…………… .
4.

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - ustalonych przez Radę Miejską
w Grodkowie :
Proszę o wstawienie znaku X we właściwej rubryce
Lp.

Kryterium

1.

Kandydat, którego oboje rodzice pracują, prowadzą działalność
gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają naukę w systemie
dziennym
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, prowadzi działalność
gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobiera naukę w systemie
dziennym
Suma punktów

2.
3.

TAK

NIE

PUNKTY
wypełnia
komisja
rekrutacyjna

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/335/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r.,
spełnienie
przez
kandydata
kryteriów
jest
potwierdzane
oświadczeniami.
Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………....
Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu
lub wyciągu z dokumentu lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
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”.

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
…………………………………….
(matki/prawnej opiekunki)

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

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ z dnia …………………………..
Dziecko zostało zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego nr 2
TAK
w Grodkowie

NIE

Dziecko w rekrutacji uzyskało punktów
Nie zostało zakwalifikowane z powodu :
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..……
DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ z dnia …………………………..
Dziecko zostało przyjęte do Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie

TAK

NIE

Nie zostało przyjęte z powodu :
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..……
Podpisy członków Komisji:
1. Przewodniczący:

……………………………………

2. Członek komisji

……………………………………

3. Członek komisji

……………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie ul. Kościuszki
4, 49-200 Grodków (tel.: 77 415 5331; e-mail: dyrektor@pp2.grodkow.pl),
2) Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie jest Pan Radca prawny
Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław , ul. Słoneczników 14 Opole,
e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora dla celów związanych z rekrutacją dzieci do
Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji przedszkolnej dziecka w Przedszkolu
Publicznym nr 2 w Grodkowie, a po zakończeniu edukacji przedszkolnej do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana
zgody;
5) Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
6) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu należytego kształcenia dzieci, a w
efekcie wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.

………………………, dnia …………….
(miejscowość)

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

……………………………………………..
………………………………………………………..

