Załącznik nr 2
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2018/2019
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej* na terenie Gminy Suchy Dąb.
KOLEJNOŚC WYBRANYCH PRZEDSZKOLI
Proszę wpisać w porządku od (1) najbardziej preferowanej placówki do (3) najmniej preferowanej.
Nazwa i adres placówki

1.

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka

…………………………………………………………….

na …... godz. dziennie,

…………………………………………………………….

tzn. od godz. ... do godz. ...

…………………………………………………………….

na …... godz. dziennie,

2.

…………………………………………………………….

tzn. od godz. ... do godz. ...

3.

…………………………………………………………….

na …... godz. dziennie,

…………………………………………………………….

tzn. od godz. ... do godz. ...

DANE OSOBOWE DZIECKA

imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia

drugie imię

(dzień-miesiąc-rok)

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica
kod pocztowy
gmina

nr domu
miejscowość
powiat

nr mieszkania

DANE OSOBOWE MATKI

imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica
kod pocztowy
gmina
numer telefonu

nr domu
miejscowość
powiat
adres e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA

imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica
kod pocztowy
gmina
numer telefonu

nr domu
miejscowość
powiat
adres e-mail

nr mieszkania

5 godzin
bezpłatnych

5 godzin
bezpłatnych

5 godzin
bezpłatnych

KRYTERIA
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić obok znak „X”)

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
(na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola (określone w §2 Uchwały Nr 0007.XXX.201.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 marca 2017 r.)
1. Oboje rodzice kandydata pracują (za spełnienie warunku, uważa się, gdy

2.
3.
4.

każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:
pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej; pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo
rolne; uczy się w trybie dziennym.
Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie
Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola
Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

Kryteria dodatkowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej (określone w §3 Uchwały
Nr 0007.XXX.201.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 marca 2017 r.)

1.

2.
3.

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowana jest inna forma wychowania przedszkolnego, do której prowadzona
jest rekrutacja
Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły
Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.

…………………………………

…………………………………

data

podpis rodzica

UWAGA!
Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w placówce
najbardziej preferowanej.
_____________________________

(* niepotrzebne skreślić)

