……………………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata)
…………………………………………….………………
(adres do korespondencji)
…………………………………………….………………

Pani Anna Rybka
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Wniosek o przyjęcie dziecka do
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
na rok szkolny 2016/2017
I – dane osobowe kandydata
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Imię/imiona i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata
Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata

matki
ojca
Adres miejsca zamieszkania kandydata
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
Adres miejsca zamieszkania matki kandydata
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
Adres miejsca zamieszkania ojca kandydata
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
Telefon do
matki kandydata
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
Telefon do
ojca kandydata
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
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II – Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie
Lp.

Kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata.

3.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata.

Tak*

Nie*

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o
stopniu
niepełnosprawności
lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Orzeczenia o niepełnosprawności lub
o
stopniu
niepełnosprawności
lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o
stopniu
niepełnosprawności
lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Prawomocny wyroku sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.
Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 135, ze zm.6).

Powyższe dokumenty dołączamy do wniosku. Są one:
1) składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu,
2) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.
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III – Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez Organ Prowadzący
Lp.
Kryterium
1. Kandydat, którego obydwoje rodziców lub rodzic samotnie je wychowujący mieszka
na terenie Gminy Kampinos i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w
Urzędzie Skarbowym w Warszawie ul. Skalbmierska 5
2. Kandydat, którego jedno z rodziców mieszka na terenie Gminy Kampinos
i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w
Warszawie ul. Skalbmierska 5
3. Czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
4.
5.

6.

Tak*

Nie*

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Przedszkola w Kampinosie
Kandydat, którego rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
kandydata/ miejsca pracy rodziców
Zgodnie z art. 20c pkt. 4 ustawy o systemie oświaty, spełnienie przez kandydata
kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzone następującymi
dokumentami:
1. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
skarbowym w Warszawie ul. Skalbmierska 5,
2. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
skarbowym w Warszawie ul. Skalbmierska 5,
3. Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie,
4. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzeństwa,
5. Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu
nauki w systemie dziennym,
6. Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została
zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie/studiowanie).
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

III – Informacja dodatkowa

Data rozpoczęcia zajęć

Ilość godzin*

od godziny

do godziny

Rodzaj posiłków*

śniadanie

obiad

podwieczorek

1 września 2016r.
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IV - Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane
są zgodne ze stanem faktycznym.

Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów
w celu weryfikacji danych podanych w deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

……………………………

………………………………

podpis matki (opiekuna prawnego)

podpis ojca (opiekuna prawnego)

Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych
zawartych w ww. karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy
i funkcjonowania placówki.

……………………………

………………………………

podpis matki (opiekuna prawnego)

podpis ojca (opiekuna prawnego)
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Ilość uzyskanych punktów..............................

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dnia …….....................................................................
zakwalifikowała / nie zakwalifikowała ……………………………………………………….
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie na ......... godzin i ……… posiłki
dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek), od dnia …..................... 20….. roku.

UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Podpisy członków Komisji:

1. Przewodniczący: ..............................................................................................................
2. Członek przedstawiciel Rady Pedagogicznej …....................….....................................
3. Członek przedstawiciel Rady Pedagogicznej ..................................................................
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