WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO RAWA MAZOWIECKA
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Proszę dokładnie wypełnić wniosek po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji!
I. Dane osobowe dziecka
Dane dziecka
imię i nazwisko
data
urodzenia

PESEL

D

D

M

M

R

R

R

R

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania dziecka

Adres stałego zameldowania dziecka

Z uwzględnieniem następujących preferencji (kolejność określona od najbardziej do najmniej
preferowanego przedszkola )– proszę wpisać pod nazwą przedszkola liczby od 1 do 3 przy czym 1
oznacza przedszkole najbardziej preferowane:
Przedszkole Miejskie Nr 1
Przedszkole Miejskie Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 3
„Tęczowa Jedyneczka”
„Niezapominajka”
„Bajkowy Zakątek”
przy ul. Kilińskiego 2
przy ul. Zamkowa Wola 5
przy ul. Solidarności 3 B

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych (*niewłaściwe skreślić).
matka lub opiekun prawny*

ojciec lub opiekun prawny*

Imię i nazwisko
miejsce
zamieszkania
telefon kontaktowy
e-mail
III. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.
1. Kryteria ustawowe i załączniki - I etap rekrutacji (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć x
właściwy kwadrat)
1.

Wielodzietność rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie (troje lub
więcej dzieci)

2.

Niepełnosprawność dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka ubiegającego się
o przejecie do przedszkola

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

□
□
□
□
□
□
□

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

□
□
□
□
□
□
□

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

□
□
□
□
□
□
□

Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.

2. Kryteria dodatkowe - II etap rekrutacji (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)*

1.

dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację
w przedszkolu

2.

dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie)
pracują lub studiują w trybie stacjonarnym

3.

dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz
dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim

4.

czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie

5.

dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej
placówki opieki na dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej
w Gminie Miejskiej Rawa Mazowiecka

□
□
□
□
□

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

□
□
□
□
□

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

X
□
□
□
□

Zał.
Zał.
Zał.
Zał.

*) kryteria zgodne z uchwałą nr IV/13/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie kryteriów
naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 19 lutego 2015 r., poz. 581)

IV.
Deklaruję
uczęszczanie
dziecka
w
godzinach
od
......................
do......................
(deklarowane godziny, będą podstawą do wypisania umów!) Uwaga! Deklaracja tylko pełnych godzin, (np.:
7.30 - 15.30 lub 8.00 16.00) oraz korzystanie z następujących posiłków: śniadanie, obiad,
podwieczorek (proszę podkreślić)
V. Inne istotne informacje o dziecku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku oświadczenia są zgodne z prawdą, jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 Przestrzegania postanowień statutu przedszkola.
 Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
 Odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie (zgodnie ze
statutem przedszkola).
 Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
 Uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka - podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.).
Rawa Mazowiecka dnia: ..........................................
Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej............................... ojca/opiekuna prawnego ...........................
V. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych:
Oświadczam, że we wszystkich dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola,
podpis jednego z rodziców jest wiążący.

Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej...............................ojca/opiekuna prawnego .....................................

………………………………………………
(Data złożenia wniosku)

…………………………………………………
(Podpis osoby przyjmującej)

Załączniki do wniosku

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny dziecka

1. Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że w mojej/naszej rodzinie wychowuję/my:
1) troje dzieci*
2) więcej niż troje dzieci*
2. Oświadczam/y, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie.
* podkreśl właściwe

…………………………………………………………………
(data i czytelny podpis ojca dziecka)

…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis matki dziecka)

Podstawa prawna:
Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz o niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Ja niżej podpisany/a oświadczam że wychowuję samotnie dziecko ………………………………………………..
(imię i nazwisko)
oraz, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica dziecka)

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka
w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

Ja niżej podpisany/a oświadczam że moje dziecko …………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

będzie uczęszczało do przedszkola powyżej 5 godzin dziennie, to jest w godz. od ……………
do ………………
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica dziecka)

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu dziecka do żłobka
lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3

Ja niżej podpisany/a oświadczam że moje dziecko …………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczało w roku szkolnym ………………………………… do niżej wymienionego żłobka lub placówki
opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w gminie miejskiej Rawa Mazowiecka:

nazwa żłobka/placówki …………………………………………………………………………………………………
adres żłobka/placówki ………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica dziecka)

.........................................
(miejscowość, data)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania*
Oświadczam, że ja niżej podpisany/podpisana ....................................................................................
(nazwisko i imię)

urodzony/urodzona: ...................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

Zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem:
Ulica ........................................................................... nr domu ..................... nr lokalu ..........
miejscowość ................................................. kod pocztowy .........................
Wraz ze mną pod wyżej wskazanym adresem zamieszkują moje niepełnoletnie dzieci**:
1) ………………………………………………… ur. dnia …………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

2) ………………………………………………… ur. dnia …………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

3) ………………………………………………… ur. dnia …………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

4) ………………………………………………… ur. dnia …………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...................................................
podpis składającego oświadczenie

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art. 25 Kodeksu Cywilnego).
** Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo
tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie
władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko
nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 Kodeksu
Cywilnego)

