Załącznik do zarządzenia Nr 69.2019
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Data wpływu wniosku……………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do miejskiego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
…………………………………………………………… w Ełku
na rok szkolny ……………….
1. Dane o dziecku i rodzinie
Imię (imiona)
i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Nr PESEL dziecka,
(w przypadku braku PESEL; seria i nr
paszportu, innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

Adres miejsca zamieszkania
dziecka

inny dokument:

Miejscowość: …………………………..…..…

Gmina: ……………..

Ulica.………………………………………………………………………………
nr ………….../…..………

Imiona i nazwiska rodziców
dziecka

matki

ojca

Adres miejsca zamieszkania
rodziców dziecka (miejscowość,
ulica, gmina)
(załącznik nr 1 do wniosku)

Adres poczty elektronicznej
rodziców dziecka
Nr telefonu rodziców dziecka
2. Wybór miejskiego przedszkola
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony w nie więcej niż trzech placówkach. We
wszystkich składanych wnioskach należy podawać taką samą kolejność, tj. w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych przedszkoli.
Lp
1.
2.
3.

Nazwa przedszkola

3. Potwierdzenie spełnienia kryterium

A: Pierwszy etap rekrutacji kryteria ustawowe
I

1. wielodzietność rodziny
kandydata (rodzina wychowująca

Spełnienie
kryterium
znak „X”

Znakiem „X” należy zaznaczyć spełnienie kryterium w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego
w kolumnie II.
Załączniki składane z wnioskiem,
potwierdzające spełnienie kryterium

Uwagi

III

IV

II

oświadczenie wnioskodawcy
o wielodzietności rodziny kandydata

troje i więcej dzieci)

2. niepełnosprawność
kandydata
3. niepełnosprawność
jednego
z rodziców kandydata
4. niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie
(samotne wychowywanie 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)

7. objęcie kandydata pieczą
zastępczą

(załącznik nr 2 do wniosku)

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność (o ile
takie wystawiono)

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

oświadczenie o niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem
(załącznik nr 3 do wniosku)

dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

B: Drugi etap rekrutacji (uzupełniający) - kryteria ustalone przez organ prowadzący

1. Pozostawanie obojga
rodziców, a w przypadku
samotnego wychowywania
dziecka pozostawanie jednego
rodzica w zatrudnieniu lub
prowadzenie działalności
gospodarczej lub prowadzenie
działalności rolniczej lub
pobieranie nauki w systemie
dziennym.
2. Podleganie rocznemu
obowiązkowemu
przygotowaniu
przedszkolnemu kandydata
oraz kandydata, któremu
gmina jest zobowiązana

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub
prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie
działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie
dziennym

(załącznik nr 1 do uchwały NR XL.409.18 Rady Miasta Ełku
z dnia 25 stycznia 2018r.)

zapewnić na mocy odrębnych
przepisów miejsce do
realizacji prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego.
3. Ubieganie się rodzeństwa
dziecka kontynuującego
edukację w danym
przedszkolu na podstawie
deklaracji.
4. Zadeklarowanie przez
rodziców kandydata
korzystania przez niego z
oferty przedszkola powyżej 8
godz. dziennie
5. Specyficzne potrzeby
mające wpływ na sytuację
rodzinną kandydata
uzasadniające przyjęcie do
przedszkola.

Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez
rodzeństwo kandydata.
(załącznik nr 2 do uchwały NR XL.409.18 Rady Miasta Ełku
z dnia 25 stycznia 2018r.)
Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego
czasu pobytu dziecka w przedszkolu

(załącznik nr 3 do uchwały NR XL.409.18 Rady Miasta Ełku
z dnia 25 stycznia 2018r.)
Oświadczenie o specyficznych potrzebach mających wpływ
na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do
przedszkola
(załącznik nr 4 do uchwały NR XL.409.18 Rady Miasta Ełku
z dnia 25 stycznia 2018r.)

[Wzory oświadczeń stanowiące załączniki do Wniosku o przyjęcie dziecka do (…………………………………………...)
na rok szkolny…………………...……….]
- Załączniki składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane
także w postaci kopii poświadczanych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wypełnienie wniosku - brak oświadczeń, wymaganych danych, podpisów, dat - skutkuje nierozpatrywaniem
wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.

4. Składane załączniki – proszę wymienić:
1)

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

2)

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

3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ………………

r.

………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica*
…………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica*

*rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem ( art. 4 pkt 19 ustawy – Prawo oświatowe)

5. Wymagane do wniosku oświadczenia i zobowiązania rodziców dziecka
(jako obowiązkowe do wypełnienia i podpisu)

□

Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y/
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Data …………………………

r.

Czytelny podpis rodzica ………………………………….……………………………

Czytelny podpis rodzica ………………………………………………………………..

□

Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Przedszkola o z zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz
zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola.
Data …………………………

r.

Czytelny podpis rodzica ……………………….………………………………….
Czytelny podpis rodzica……………………………………………………………

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, iż przypadku złożenia wniosku w kilku placówkach należy
wypełnić załącznik nr 4 „Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych” do każdej
placówki oddzielnie podając jej dane w wyznaczonych miejscach .
Data …………………………

r.

Czytelny podpis rodzica ……………………………...…………………………....…
Czytelny podpis rodzica ………………………….…………………….……....

