
lmię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica kandydata

Adres do korespondencjiw sprawach rekrutacji

Pan
Grzegorz Kozioł

p.o. Dyrektor Zespołu SzkoIno-Przedszkolnego
w Opatowcu

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
oddziału przedszkolnego przy szkoIe, innej formy wychowania przedszkolnegol

Dane osobowe kandydata i rodzicówz

1 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2 Zgodnie z art. 15O ustawy Prawo oŚwiatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natońiast dane w punkcie 6 podaje się,
jeŚli takie Środki komunikacji rodzice posiadają, To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie
danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a
następnie skuteczneBo sprawowania opieki nad dzieckiem,
3 Zgodnie z ań. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub
Publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ęodnie z art. 25
Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,

lub czytelnie literami
1. lmię/lmiona i nazwisko kandydata

2. Data i miejsce urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potw i e rd zaj qceg o tożsa m ość

4. lmię/lmiona i nazwiska rodziców kandydata Matki
Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 3

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /numer
mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata - o ile je
posiadają

Matki Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Ojca
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznei

l aoel



lnformacja o złożeniu wniosku o prryjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolnea

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
preferowanych5

1. Pierwszy wybór

nazwa przedszkola

adres przedszkola
2. Drugiwybór

nozwa przedszkola

adres przedszkola
3. Trzeciwybór

nQzwa przedszkola

adres przedszkola

lnformacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie6

Jeżelichcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
czwartej tego kryterium napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku
dokumenty potwierdzające spełnia nie tego kryterium

a Zgodnie z art. 156 ust. 1 w ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolny),
5 Zgodnie z art. 15O ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kotejnych wybranych publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych |ub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
6 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kfieria wymienione w
tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wańość.
'Zgodnie z art, 150 ust, 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. 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 zeznań.

t.p.

L

Kryterium

2 5

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie
kryterium
do oceny Tak*}

4
1. wielodzietność

rodziny kandydata
Oświadczenie' o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność lub
orzeczenie o niepełnosprawnoŚci lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
L997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.:

Dz. U. z2O16 poz.2046|
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo



urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 7

ustawy z 74 czerwca 7960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.IJ. z 2o16 r. poz.
23 ze zm.) odpis lub wyciqg z dokumentu lub kopia
poświadczonq za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

3. Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

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 (tekst jedn.:
Dz. U. z2016 poz.2046|
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1

ustawy z 74 czerwca 7960 r, - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U, z 2016 r. poz.
23 ze zm.) odpis lub wyciqg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydota

4. Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.:
Dz. U. z2076 poz. ż046)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 7

ustawy z 74 czerwca 7960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn,: Dz.U. z 2016 r, poz.
23 ze zm.) odpis lub wyciqg z dokumentu lub kopia
poświadczona zQ zgodnaść z oryginałem przez
rodzica kandydata

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
7997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.:

Dz, U. z2016 poz.2046)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1

ustawy z 74 czerwca 7960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2076 r. poz.
23 ze zm.) odpis lub wyciqg z dokumentu lub kopia
poświadczona zQ zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

6. Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie 8

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

. .qoświadczenie' o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo

'Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza 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.
9 OŚwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w
kaŻdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem
odpowiedzialności karnej.



urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1

ustawy z 74 czerwca 7960 r. - Kodeks postępowania
odministrocyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2076 r. poz.
23 ze zm.) odpis lub wyciqg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

7. Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2o'J,1r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jedn.: Dz.U.z2076r,poz.575 ze zm.)

Do wniosku dołączam dokumentylo potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie

lnformacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Miasta i Gminy
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta iGminy Opatowiec 11

Jeżelichcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
trzeciej tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez Radę Gminy w uzgodnieniu
z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.

2, Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie

Pouczenie:

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy zL4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z2OI7 r.
poz. 59) i ustawy z 14 grudnia 2O16 r, przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z2017 r. poz. 60).

10 Zgodnie z art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów
11 Zgodnie z ań. 131 ust.4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej
publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
drugim etapie postępo\^/ania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych

Kryterium

2

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak-)

3
Oboje rodzice kandydata pracują/studiują w systemie dziennym ( 4 punkty),

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej w danym zespole
(3 punkty).

Jeden z rodziców kandydata pracuje/studiuje w systemie dziennym (2 punkty).



2, Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku orazzałącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania
przedszkolnego, wskazanych w ll części wniosku.

Oświadczenia wnioskodawcy:
L, OŚwiadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z

aktua lnym sta nem faktycznym12.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r, o ochronie danych
osobowych (tekst jed n. : Dz,U, z 20L6 r. poz. 922|,

Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata

Data

12Zgodniezart.233.§lustawyz6czerwca1997r.Kodeks karny(tekstjedn.:Dz.U.z2016r.poz. LL37zezmj _kto,składajączeznanie
mające służyĆ za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie u5tawy, zezna nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



lmię i nazwisko skłodajqcego oświadczenie - motki lub opiekuna prowńegó

Numer i seria dokumentu tożsdmości

lmię i nozwisko ,kladajqcego oświadc.enie - ójcó lub opiekuno prownegó

Numer i serid dokumentu tożsomości

Oświadczenie o studiowaniu/zatrudnieniu rodziców w trybie dziennym

My niżej podpisani, rodzice dziecka

(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczamy,że studiujemy w trybie dziennym na następujących uczelniach/pracujemy w nastę-
pujących zakładach pracy':

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(dato i czytelny podpis motki dzieckd) (data i czytelny podpis ojcą dziecką)

UWAGl
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z J.4 grudnia 2Ot6 r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2Ot7 r. poz. 59), oświadczenia, składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 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 zeznań.

Matka lub prawny opiekun Ojciec lub prawny opiekun

Nazwa i adres uczelni/ zakładu
pracy

Rok studiów

Telefon kontaktowy do uczelni

/zakladu pracy

' Proszę wybrać właściwą formułę



lmię i nażwiika sktodojqcego oświodcżenie

Numer i serio dokuńeńtu tożsdmości

oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:
1) -.......,...... wYchowuje się w rodzinie wielodzietnej jako jedno z .............................dzieci;

(imię i ngzwisko dziecko) 
G.jsa, eworyo, pięciorgd)

Jestem Świadoma/y odpowiedzialności karnej zazlożeniefałszywego oświadczenia.

cżytelny podpis ofr by składojqcej oświod Czenie

Podstawa prawna: art. 150 ust. 6 z 14 grudnia 70!6 r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z7o17 r. poz, 59),
UWAGl
Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy z1"4grudnia2O76 r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z2017 r. poz.59), oświadczenia, składa
się Pod rYgorem odPowiedzialnoŚci karnej za składanie fałszywych zeznań. 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 zeznan.

lmię i nażwisko sklodojącego aświodczenie

Numer i 5erio dokumentu to*amości

oświadczenie

N iniejszym oświadczam, że:
1) wychowuję samotnie .....,,........ ,... i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem;

(imię i nozwisko dzieckd)

Jestem Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

czytelny pod pis osoby skłądającej oświadczenie

Podstawa Prawna: art, 150 ust. 6 z 14 grudnia 20!6 r. Prawo oświatowe {Dz.U.: z2Ot7 r. poz, 59),
UWAGl
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2o16 r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2ol7 r. poz. 59), oświadczenia, składa
się Pod rYgorem odpowiedzialnoŚci karnej za składanie fałszywych zeznań. 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 zeznań.



ANKiETA DLA RoDZiCoW
DOTYCZĄGA OBSERWACJ! WŁASNEGO BZl ECKA

Bardza proszę o udzielenie odpowiedzi na kilkanaście pytań.
Pozwolito naucrycielom na lepsze poznanie dziecka izapobieganie ewentualnym
problemom,

MOJE DZIECKO
nazwisko iimię

Jak dziecko lubi by się do niego zlłracano?

Czy posiada określone umiejętności i wiadomości
{Proszę wpisywać tak, nie, potnebuje pomocy - pp).

* zna swoje imię
+ zna swoje nazwisko
* zgłasza swoje potrzeby
* cierpliwie czeka
+ je samodzielnie łvżką.
* je samodzielnie widelcem
* potrafi umyć ręce
n obsługuje się w pomieszczeniań sanitarnych...,.............

* zapina iodpina guziki.
* zdejmuje izakłada buty
* zdejmuje izakłada kuńkę, sweter
* zdejmuje izakłada spodnie, skarpety

Czy dziecko uczęszczało do złobka?,..
Czy dziecko ma ulubione bajki, opowiadania?,.....,..,
lle czasu w ciągu dnia dziecko spędza na powietrzu?.,......,...
Czy dziecko ma właściwy sen?.-.-..._
Jak lubi być usypiane,..,.,......
Czy dziecko się moczy?
ChoĄe na
Jest uczulone na..

Gzego Państwo obawiają się w nowej grupie?

Bardzo dziękuie za wypełnienie ankiety.
Wszystkie informacje uważane sąza poufne.

nauczycielka grupy



Opatow|ec:
data

imię i nazwisko wnioskodawcy

adres zamieszkania

osWtADCzENtE PoTWtERDzENlA Wou PRTYJ ĘCtA

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka
imię i nazwisko kandydata

PEsEL kandydata

na rok szkolny 2a21l2022

podpis Wnioskodawcy


