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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDZKOLNEGO
GRUPA 5-cio latków

(kwestionariusz należy wypełnić drukowanymi literami)
Dane dotyczące dziecka:
Uwaga! Dane osobowe dziecka proszę podać zgodnie z aktem urodzenia dziecka.
nazwisko
imię
drugie imię
data urodzenia
miejsce urodzenia
PESEL /nr paszportu
Adres stałego zameldowania
miejscowość
ul.

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

województwo

Adres zamieszkania (wypełnić jeśli inny niż adres zameldowania)
miejscowość
ul.

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

województwo

Dane dotyczące rodziców, opiekunów prawnych ucznia:
Ojciec/Opiekun prawny

Matka/Opiekun prawny

nazwisko
imię
adres zamieszkania
adres e-mail
telefon kontaktowy
inne telefony kontaktowe
Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne, publicznej szkoły podstawowej
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, szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kryteria ustawowe przyjęcia do oddziału przedszkolnego
(art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. , poz. 59).
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
tak 
nie 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
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.

2) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KANDYDATA:

tak 

nie 

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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.
2046).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

3) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEDNEGO Z RODZICÓW KANDYDATA:

tak 

nie 

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 (Dz. U. z
2016 r., poz. 2046).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

4) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OBOJGA RODZICÓW KANDYDATA:

tak 

nie 

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 (Dz. U. z
2016 r., poz. 2046).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

5) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RODZEŃSTWA KANDYDATA:

tak 

nie 

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 (Dz. U. z
2016 r., poz. 2046).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

6) SAMOTNE WYCHOWYWANIE KANDYDATA W RODZINIE
- oznacza to 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.
tak 
nie 
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
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

7) OBJĘCIE KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ:

tak 

nie 

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 2016 r. poz. 575).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

UWAGA:
Należy zaznaczyć kryterium spełniane przez kandydata oraz dołączyć do wniosku dokumenty
potwierdzające spełnianie tego kryterium (rodzaj i forma dokumentów została opisana).

Informacja o spełnianiu kryteriów stanowiących załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Elbląg.

Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę spełnianie danego kryterium, jeżeli wpisane zostanie TAK w
kolumnie 4 i dołączone zostanie oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium
L.p.

Kryterium

1

2

1.

Kandydat, którego oboje rodzice (prawni
opiekunowie) pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
Kryterium ma również zastosowanie do
pracującego/studiującego rodzica (opiekuna)
samotnie wychowującego dziecko.

2.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało w roku szkolnym 2017/2018
wychowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym.
3.

4.

Wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie kryterium
3

Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak
4

Oświadczenie rodzica/opiekuna o
zatrudnieniu lub prowadzeniu
działalności gospodarczej lub
pobieraniu nauki w systemie
dziennym

Oświadczenie rodzica/opiekuna
o kontynuacji wychowania
przedszkolnego przez rodzeństwo
kandydata ubiegającego się
o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej

Dziecko pięcioletnie oraz sześcioletnie
ubiegające się o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
położonej w odległości do 3 km od miejsca
zamieszkania.
Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny
rozliczając podatek dochodowy, wskazuje
adres zamieszkania w Gminie Elbląga.

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego, że przy rozliczaniu
podatku dochodowego za rok
poprzedni wskazany został adres
zamieszkania w Gminie Elbląg

UWAGA
Do wniosku dołączam oświadczenie/a o spełnianiu kryterium/ów.
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.

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 z dnia 14
grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy
szkół, do których składany jest wniosek.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.1
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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych
danych szkole podstawowej oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad
jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzanie tych danych przez
te podmioty.
4. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich
poprawiania w siedzibie szkoły.

……………………………………
Data

…………………...……….........…………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1

