Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego
w Rejowcu Fabrycznym

Wniosek o przyjęcie dziecka
do Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym
na rok szkolny 2020/2021
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców

(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię i Nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
Miejsce urodzenia
3. PESEL kandydata w przypadku braku PESEL
serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

4. Adres miejsca zamieszkania
Kandydata1

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /
mieszkania

5. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata
6. Adres miejsca zamieszkania rodziców

Matki
Ojca
1

Matki

Ojca

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowość

Miejscowość

Ulica

Ulica

Numer domu
/mieszkania
8. Numery telefonów rodziców, adres email

Numer domu/
mieszkania

Matki
Ojca

II. Dodatkowe informacje o kandydacie
Godziny uczęszczania do przedszkola od godz. …………………. do godz. ………………….

Dziecko będzie korzystało z:
a) całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) b) 2 posiłków (śniadanie, obiad)
-

□
□

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym kandydata
………………………………………………………………………………………………………..................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

1

Zgodnie z Art.131 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe i załącznikach do wniosku
potwierdzających ich spełnianie2
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
Kryteria podstawowe

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie3 (wg wzoru) o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności

L.p.

Tak*)

Nie*)

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

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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 6

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie7 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 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r.
poz. 154 i 866)
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

2

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 kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.
3

Zgodnie z Art. 150 ust.6 ustawy o 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.
6

Zgodnie z Art. 4 pkt. 43 ustawy o 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.
7

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka.
Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

8

Zgodnie z art. 150 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe.

1.

2

3.

Kryteria dodatkowe

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Obydwoje rodziców dziecka
pozostają w zatrudnieniu,
prowadzą działalność
gospodarczą lub pobierają
naukę w systemie dziennym – 4
punkty;
Jedno z rodziców dziecka
pozostaje w zatrudnieniu,
prowadzi działalność
gospodarczą lub pobiera naukę
w systemie dziennym – 2
punkty;
Rodzice zadeklarowali pobyt
dziecka w przedszkolu w
wymiarze co najmniej 7 godzin
dziennie – 3 punkty.

Zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu, aktualny wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie
dziennym;

Tak*)

Nie*)

Zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu, aktualny wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie
dziennym;

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (deklaracja rodziców
dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu).

Do wniosku dołączam dokumenty8 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

POUCZENIE:
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym 4.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
1.
2.
3.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Rejowcu Fabrycznym, Lubelska
24, 22-170 Rejowiec Fabryczny tel. 82 566 40 43 email: przedszkole.rejowiec@op.pl;
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Żółkiewska- Malicka email: iodo@zeto.lublin.pl;
Cel przetwarzania danych osobowych:
a. rekrutacja dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.
b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego;
3. Podstawa prawna przetwarzania:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.),
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola przez okres uczęszczania do przedszkola;
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji .
6. Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), sprostowania i uzupełnienia
danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO), usunięcia danych przetwarzanych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO), wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania

4

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – 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 od 6 miesięcy do 8 lat.

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.

……………………………………
Data

….…………….…………………………………
Podpis matki

…………………………………………………...
Podpis ojca

