Z e s p ó ł S z k ol n o - P r z e d s z k o l n y
w Tuszymie
Adres: Tuszyma 482, 39 – 321 Tuszyma
sptuszyma@wp.pl, tel. 17 22767558
Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji do
Przedszkola w Tuszymie na rok szkolny 2021/2022

…………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………
/imiona i nazwiska wnioskodawcy (rodziców – prawnych opiekunów
podmiotu sprawującego pieczę zastępczą)

Sz. P.
Mirosław Basara
Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie
39-321 Tuszyma 482

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA W TUSZYMIE
DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA GMINIĄ PRZECŁAW NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022
Podstawa prawna: art. 149, pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe – tj. Dz. U. 2020. 910 z późn. zm.

Dane osobowe kandydata:
Imię/imiona i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia ……………………………………………….miejsce urodzenia………………………………………………………...
Pesel…………………………lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka…………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………….......
Dane dotyczące rodziców:
Matka
Ojciec
Imię ……………………………………....................
………………………………………………………….
Nazwisko……………………………………………….
………………………………………………………….
Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż dziecka)
ul………………………………………………………
ul……………………………………………………………...
Numery telefonów kontaktowych:
Domowy……………………………………………..
…..........................................................................................
Do pracy……………………………………………..
…………………………………………………………………...
Komórkowy………………………………………….
…………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………………………………………………….......
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego przedszkola,
zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych zgodnie z art. 156 ust. 1 oraz
2 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020. 910 z późn. zm.) Proszę wypełnić poniżej.
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przedszkole (nazwa)/oddział przedszkolny

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przedszkole (nazwa)/oddział przedszkolny
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przedszkole (nazwa)/oddział przedszkolny

3.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz że niezwłocznie powiadomię dyrektora
ZSP o zmianie danych w nim zawartych.
Oświadczam, że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może reprezentować interesy obojga
w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka – TAK lub NIE * Jeśli NIE proszę wypełnić poniższe oświadczenie.
Oświadczam, że pełnię praw rodzicielskich posiada tylko …..………………….…………………………..………………

(jeżeli pełnię praw rodzicielskich posiada jedna lub inna osoba należy wpisać jej imię i nazwisko oraz dostarczyć odpowiednią dokumentację)

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów związanych
z rekrutacją do Przedszkola w Tuszymie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. 2019. 1781).

……………………………………..……………………………….
/ czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna /

Informacja dotycząca spełniania kryteriów uwzględnianych przy rekrutacji oraz wymaganych dokumentów
potwierdzających ich spełnianie.
Dane dotyczące spełnienia kryteriów ustawowych wynikających z art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020. 910 z późn.zm.).
Proszę zaznaczyć właściwe oraz dołączyć do wniosku odpowiednie potwierdzenie.
Nazwa kryterium
(proszę zaznaczy właściwe)
Dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryterium, którą należy dołączyć do wniosku



wielodzietność rodziny kandydata



niepełnosprawność kandydata



niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata



niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata



niepełnosprawność rodzeństwa kandydata



samotne wychowywanie kandydata w rodzinie



objęcie kandydata pieczą zastępczą

Oświadczenie o wielodzietności składane przez rodziców kandydata.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata – 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.
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
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020.910 z późn. zm.)
rodziców/rodzica/rodzeństwa kandydata – 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.
. 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
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020.910 z późn.zm)
rodziców/rodzica/rodzeństwa kandydata – 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.
. 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
o zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych
(tekst
jednolity Dz.
U. 2020.
426
)rodziców/rodzica/rodzeństwa kandydata – 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.
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu 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 lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity - Dz.U. z 2020. 821) –
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.

Dodatkowe kryteria rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Przecław
Podstawa prawna: wynikających z art. 131 ust. 4 i 6 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020. 910 z późń. zm.)
Uchwała Nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 grudnia 2017r. – załącznik Nr 1

Kryterium (proszę zaznaczyć właściwe)





Dziecko sześcioletnie oraz dziecko z odroczonym
obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.
Dziecko pięcioletnie mające prawo do wychowania
przedszkolnego.
Dziecko ,którego rodzic/rodzice (prawni opiekunowie)
pozostają w stosunku pracy, wykonują prace na
podstawie umowy cywilno – prawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą
Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu





Dziecko którego rodzeństwo będzie kontynuowało
edukację przedszkolną w tej samej placówce edukacyjnej
Przedszkole lub oddział przedszkolny jest najbliższą
placówką względem miejsca zamieszkania lub pracy co
najmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów.
Tuszyma.............................................................................

Wartość punktowa

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia
kryteriów

60 pkt.

Wniosek o przyjęcie dziecka zawierający informację o dacie
urodzenia i miejscu zamieszkania kandydata lub informację o
decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego.

40 pkt.

Wniosek o przyjęcie dziecka zawierający informację o dacie
urodzenia i miejscu zamieszkania kandydata.

40 pkt. obydwoje rodzice
pracujący oraz pracujący
rodzic samotnie
wychowujący dziecko,
20 pkt. jeden rodzic pracujący

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu i formie
pracy.

1 pkt za każdą zadeklarowaną
godzinę

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej.

5 pkt.

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów o uczęszczaniu
rodzeństwa do danej placówki edukacyjnej.

1 pkt.

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów potwierdzające
najbliższe położenie placówki względem miejsca zamieszkania
lub pracy
…....................................................................................................
/ czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna /

Identyfikacji osoby składającej wniosek dokonano na: podstawie: nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość:
……………………………………………….……………………………………………………………………….
……….…………………………………..……………………….
/ data i czytelny podpis osoby przyjmującej deklarację
oraz weryfikującej jej tożsamość /

