...........................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzica (opiekuna) kandydata
………………………………………………………
………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Ksiądz Jacek Kędzierski
Dyrektor
Katolickiego Publicznego Przedszkola
„Pod Aniołem Stróżem”
ul. Wojska Polskiego 2a, 87-800 Włocławek
Telefon: 518014805,
Email: wicedyrektor.przedszkole@zskdlugosz.pl,
Strona internetowa przedszkola: www.zskdlugosz.pl

WNIOSEK
o przyjęcie do Katolickiego Publicznego Przedszkola
„Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku
na rok szkolny 2017/2018
I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów):
1.

Imię / Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

4.

Imię/Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów) kandydata

Matki
(opiekunki)
Ojca
(opiekuna)

5.

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)
i kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
mieszkania

6.

Adres poczty
elektronicznej i numery
telefonów Rodziców
(opiekunów) kandydata (o

Matki
(opiekunki)

(i)

Telefon do kontaktu
Adres
poczty
elektronicznej

ile posiadają)

Ojca
(opiekuna)

Telefon do kontaktu
Adres
poczty
elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne1
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole,
innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
1.

Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola

2.

……………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola
Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola

3.

……………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola
Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola
……………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola

III. Dane o kandydacie:
1. Uznane przez rodzica za istotne o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka, przekazane przez rodzica:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Kryteria przyjęcia:
W poniższej tabeli należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi

Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Tak
Nie
Tak
Nie
Tak

Zgodnie z Art. 156 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej
niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne)
1

Nie
Tak

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Nie
Tak

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Nie
Tak

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Nie
Tak

Objęcie kandydata piecza zastępczą

Nie
Kryteria dodatkowe

Kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego obowiązkowego
wychowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny lub
ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a Gmina Miasto
Włocławek ma obowiązek mu to zapewnić

Tak
Nie
Tak

Oboje rodzice kandydata pracują

Nie

kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

Tak

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego wybranego przez rodziców
przedszkola

Tak

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie
przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków
dziennie

Tak

Nie

Nie

Nie

VI. Oświadczenie dotyczące treści wniosku:
1. Oświadczam, że zapisując dziecko do Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem
Stróżem” we Włocławku mam świadomość, że jest to przedszkole katolickie i zgadzam się na
wychowanie dziecka w duchu katolickim, osobiście wspomagając ten proces poprzez aktywną
współpracę z przedszkolem.
2. Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół
oraz zasadami wprowadzonymi przez organ prowadzący przedszkole, do którego kierowany
jest wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej
uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę
zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie
podanym w harmonogramie postepowania rekrutacyjnego.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli ww. terminie oznacza brak możliwości przyjęcia
dziecka do przedszkola.

…………………………………….……
(podpis matki / opiekuna prawnego)

…………………………………..
(podpis ojca / opiekuna prawnego)

VI. Oświadczenie dotyczące danych osobowych:
1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest
Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”, do którego kierowany jest
niniejszy wniosek. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz
ich poprawiania.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 150, art. 155 i art. 156 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
3. Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe. Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może
to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem
możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

……………………………………
Data

………………………………………..

………………………………………..

(podpis matki / opiekuna prawnego)

(podpis ojca / opiekuna prawnego)

