W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziałów przedszkolnych
informuję, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji dzieci do Publicznego
Przedszkola w Strzyżowicach :
1. Rodzice/prawni
opiekunowie
dziecka
mogą
ubiegać
się
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku
w postępowaniu uzupełniającym.
2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających już do przedszkola
potwierdzają kontynuację edukacji przedszkolnej swojego dziecka wypełniając
deklarację .
3. Rodzie/prawni opiekunowie kandydatów ubiegający się o przyjęcie dziecka do
przedszkola winni złożyć wniosek.
4. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty, oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności kandydata,
3) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
jednego z rodziców kandydata ,
4) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
obojga rodziców kandydata,
5) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
rodzeństwa kandydata,
6) Dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub seperację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
7) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
8) Oświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu lub o nauce w
systemie dziennym obojga rodziców,
9) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do naszej placówki.

Data przyjęcia deklaracji:

Wniosek o przyjęcie dziecka
do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Strzyżowicach
w roku szkolnym ............................
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych
jednostek prowadzących wychowanie publiczne
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do
więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanych.
1. Pierwszy wybór ……………………………………………………………………………
2. Drugi wybór ………………………………………………………………………………..
3. Trzeci wybór ……………………………………………………………………………….

4. Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku:
Rodzaj informacji o dziecku
Informacja o stanie zdrowia
Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej
Potrzeba szczególnej opieki
Stosowana dieta
Zalecenia lekarskie

Tak

Nie

5. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją:
L.p. Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty
1.
2.

Wielodzietność
rodziny kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

5.

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w
rodzinie

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Oświadczenie (zgodnie z ustalonym wzorem)
o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności jednego z rodziców
kandydata (wpisać kogo dotyczy)
………………………………………………………
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności obojga rodziców kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
(wpisać kogo dotyczy)
………………………………………………………
Dokument potwierdzający prawomocny wyrok
sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
(zgodne z ustalonym wzorem) o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Dokument poświadczający objecie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej.

Kryteria dodatkowe
8.
9.

10.

11.
12.

Dzieci zamieszkałe
w obwodzie
przedszkola
Rodzice zatrudnieni
w pełnym wymiarze
czasu
Rodzeństwo
kandydata
uczęszczające do
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w
Strzyżowicach
Rodzice uczący się
w trybie dziennym
Deklarowany czas
pobytu dziecka poza
czasem realizacji
podstawy
programowej

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie
obojga rodziców w pełnym wymiarze czasu pracy
lub zatrudnienie rodzica samotnie
wychowującego kandydata
Oświadczenie o uczęszczaniu do danego
przedszkola rodzeństwa kandydata

Oświadczenie potwierdzające studia/naukę
obojga rodziców w trybie dziennym
Oświadczenie rodziców

Tak

Nie

1) Posiłki: obiad  podwieczorek  1

6. Oświadczenie wnioskodawcy
1.Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i
załącznikach do wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola w
trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r, zwanego dalej RODO.
Strzyżowice , dnia.............................

........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

7. Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w mniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (teks
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do
wniosku są dyrektorzy prowadzonych przez Gminę Psary przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach, wskazanych w pkt 3 wniosku.
3. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 i 3 wniosku, jest
obowiązkowe.
4. Art. 20z ustawy o systemie oświaty wprowadza możliwość podania innych danych w celu
zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod pracy opiekuńczo – wychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie
z wykazem zawartym w pkt 4 wniosku, nie jest obowiązkowe.
5. podanie danych dotyczących spełniania kryteriów, zawartych w pkt 5 wniosku, jest
nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych przyjmuje się, że kandydat
danego kryterium nie spełnia.

1

wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”

Data przyjęcia deklaracji:

Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Strzyżowicach w roku szkolnym .............................
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów kontaktowych

3.Deklarowany pobyt dziecka w placówce:
1.Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do .....................

2) Posiłki: obiad  podwieczorek  2
4.Deklaracja i oświadczenie
1.Deklaruję

kontynuowanie

………………………………………..

wychowania
w

oddziale

przedszkolnego
przedszkolnym

córki/syna
w

Zespole

Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach w roku szkolnym .......................... .
2.Oświadczam, że
a. wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b. niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych
zawartych w deklaracji,
c. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku i załącznikach do wniosku dla celów związanych z rekrutacją do
przedszkola w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) Dz. U. UE . L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

...........................................................
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

5.Przyjęcie deklaracji przez dyrektora placówki

...........................................................
(podpis dyrektora zespołu)

2

wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”

……………….……………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
……………………….…………………..……
(adres)
………………………….……………………..
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA,
KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Ja niżej podpisana/y:
oświadczam,
że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ………………..…………………..,
(imię i nazwisko dziecka)
………………………………. samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym
samotnie gospodarstwo domowe.
Jestem:3
1) stanu wolnego,
2) wdową/wdowcem,
3) w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
4) osobą rozwiedzioną niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) osoba pozostająca w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich/ odbywa karę pozbawienia wolności.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4
………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
Strzyżowice, dnia………………………………..

3

Niewłaściwe skreślić.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
4

W przypadku wskazania pkt. 2-5 wymagane jest dołączenie dokumentów
potwierdzających sytuację składającego oświadczenie.
……………….……………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
……………………….…………………..……
(adres)
………………………….……………………..

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE STUDIA/NAUKĘ OBOJGA RODZICÓW W
TRYBIE DZIENNYM

Ja niżej podpisana/y:
oświadczam,
że uczczę się w trybie dziennym
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły/uczeni)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.5

………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Strzyżowice, dnia………………………………..

5

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

………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres)
……………………………………………………………….
(PESEL)

OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Ja niżej podpisana/y
oświadczam,
że jestem zatrudniony/a w …………………………………………………………………
(nazwa i adres zakładu pracy)
…………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania podanych danych u
mojego pracodawcy – w razie potrzeby.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.6

………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

6

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

Strzyżowice, dnia………………………………..

………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres)
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY
KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Ja niżej podpisana/y

oświadczam,

że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ………………..…………………..,
(imię i nazwisko dziecka)
wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego):

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data
urodzenia

PESEL

Miejsce nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

7

…………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
Strzyżowice, dnia………………………………..
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą
pod wspólnym adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej

dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
7

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

niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka
posiadającego własne dziecko.

……………….……………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
……………………….…………………..……
(adres)
………………………….……………………..

OŚWIADCZENIE
O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach

Ja niżej podpisana/y:
oświadczam,
że rodzeństwo kandydata ………………..………………….. uczęszcza do Zespołu
(imię i nazwisko dziecka)
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.8

………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
Strzyżowice, dnia………………………………..

W przypadku wskazania pkt. 2-5 wymagane jest dołączenie dokumentów
potwierdzających sytuację składającego oświadczenie.

8

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

Strzyżowice, dnia …..............
imię i nazwisko
.........................................
.........................................
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Strzyżowicach

Realizując zapis art. 20z ustawy o systemie oświaty dotyczący zapewnienia
mojemu dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych przekazuję Pani dyrektor dane
o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychicznym mojej córki/syna
.........................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
podpis rodzica
…………………………………..

Podstawa prawna: art. 20 z
Pozyskanie wymienionych informacji może nastąpić także, po uprzednim zapoznaniu

rodziców z zapisem ustawowym, w czasie zebrań z rodzicami.

……………….……………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
……………………….…………………..……
(adres)
………………………….……………………..

OŚWIADCZENIE O DEKLAROWANYM CZASIE POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU

Ja niżej podpisana/y:
oświadczam,
że moje dziecko ……………………………………………………………… będzie
uczestniczyć w zajęciach poza czasem realizacji podstawy programowej
w godzinach od ………… do …………… .

………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Strzyżowice, dnia………………………………..

………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)

…….………………………….………………………..……
(adres)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
O ZAMIESZKANIU DZIECKA W OBWODZIE SZKOŁY
Ja niżej podpisana/y
oświadczam,
że moje dziecko …………….………………..…………………........ zamieszkuje
(imię i nazwisko dziecka)
………………………………………………………………………………………….
(dokładny adres dziecka)

w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.1

………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Strzyżowice, dnia………………………………..

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

