Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym
…..........................................................
data złożenia wniosku- wypełnia oddział przedszkolny

Dyrektor
………………………………………………….
………………………………………………….

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY
2019/2020
Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego według następującej kolejności:
(1 oznacza placówkę preferowaną, 2 i 3 oznacza placówki alternatywne, w przypadku niemożności umieszczenia dziecka
w placówce preferowanej z tym zastrzeżeniem, że w pkt 2 wskazana będzie placówka alternatywna preferowana w wyższym stopniu niż placówka wskazana w pkt 3)

1
2
3

I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imiona
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
W przypadku braku numeru
PESEL- seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania
Gmina
Powiat

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Matka/ opiekun prawny
Imię
Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość z kodem
Gmina
Powiat
Ulica, nr domu i
mieszkania

Adres poczty e- mail
Numer telefonu/ów

Ojciec/ opiekun prawny
Imię
Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość z kodem
Gmina
Powiat
Ulica, nr domu i
mieszkania

Adres poczty e- mail
Numer telefonu/ów

….....................
data

…......................................................
podpis matki lub opiekuna prawnego

…................................................
podpis ojca lub opiekuna prawnego

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
Lp.

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Kryterium

1

Załącznik nr1

2

3

2.

Kandydat zamieszkuje na obszarze Gminy Grodzisk
Wielkopolski
Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze Gminy Grodzisk
Wielkopolski
Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

3.

Niepełnosprawność kandydata

4.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

6.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

7.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

8.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

9.

Pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie
dziennym
Pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu
lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez niego nauki w systemie dziennym

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, 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 2018 r. poz. 511 ze
zmianami.),
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
Oświadczenie
o
samotnym
wychowaniu
dziecka
oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
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 2018r. poz. 998 ze zmianami.);
Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym.

Dziecko wychowuje się w rodzinie w rozumieniu art. 3 pkt
16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), która
objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny
Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez
Gminę Grodzisk Wielkopolski

Oświadczenie o objęciu dziecka nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

Którekolwiek z rodzeństwa dziecka kontynuuje edukację w
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonej
przez Gminę Grodzisk Wielkopolski, do którego kandydat
składa wniosek o przyjęcie w roku, w którym prowadzone
jest postępowanie rekrutacyjne

Oświadczenie o kontynuacji w roku szkolnym 2019/2020 edukacji
przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiegającego się
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły prowadzonej przez
Gminę Grodzisk Wielkopolski, w której zorganizowany jest
oddział przedszkolny, do którego wnioskuje o przyjęcie

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak *
4

Oświadczenie o ilości dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego.

Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły
podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny do
którego kandydat składa wniosek o przyjęcie.
Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w
której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego
wnioskuje o przyjęcie.

* Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 4 przy kryterium, proszę
napisać TAK i zgodnie z instrukcją podaną w kolumnie 3, dołączyć do wniosku dokumenty (orzeczenia, oświadczenia)
potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze
zmianami.)
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest szkoła podstawowa.
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.

…......................
data

….......................................................
podpis matki lub opiekuna prawnego

…................................................
podpis ojca lub opiekuna prawnego

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie:......................

…......................
data

….......................................................
podpis matki lub opiekuna prawnego

…................................................
podpis ojca lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze Gminy Grodzisk Wielkopolski

Ja …………………………………………………………....………………………...………………
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)

adres zamieszkania…………………………………………………………....………………….......
Ja ……………………………………………………………………………....………….…………..
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

adres zamieszkania……………………………………………………………………………………
dobrowolnie oświadczam/y, że zamieszkuję/my na obszarze Gminy Grodzisk Wielkopolski.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

…………………….....………….......
(podpis ojca lub op iekuna prawnego)

Grodzisk Wielkopolski, .................................................
(data złożenia oświadczenia)

Załącznik nr 3

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
Ja …………………………………………………………………………………………....………...
(imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego)

Ja ……………………………………………………………………………………....………….......
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

oświadczam/y, że dziecko ………….......…...........………....................................... zgłoszone do oddziału
( imię i nazwisko dziecka)

przedszkolnego na rok szkolny …......................... wychowuje się w wielodzietnej rodzinie, która
liczy………...…..członków
(w tym: …............ dzieci).

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

………………………………......................
(podpis ojc a lub opiekuna prawnego)

Grodzisk Wielkopolski .................................................
(data złożenia oświadczenia)

* Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Załącznik nr 4

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

Ja...........................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego))

adres zamieszkania...............................................................................................................................................
dobrowolnie oświadczam, że samotnie* wychowuję dziecko............................................................................
( imię i nazwisko dziecka)

i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Grodzisk Wielkopolski, ................................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* samotne wychowywanie dziecka – oznacza to 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.

Załącznik nr 5

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica)
…………………………………………………………………………………………………………
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………..
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………………………………….… wydanym przez
…………………………………………………………………………………………………………
- oświadczam, że jestem zatrudniona/y* (nazwa i adres zakładu pracy)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
lub
- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne* (nazwa prowadzonej działalności,
REGON, siedziba gospodarstwa rolnego)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
lub
- oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym* (nazwa i adres uczelni)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………….
(data i czytelny podpis)
* właściwe podkreślić i wypełnić

Załącznik nr 6

Oświadczenie o objęciu dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………………….…………………................................
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)

Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………………….…………………................................
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

oświadczam/y, że rodzina dziecka …........................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)

objęta jest nadzorem kuratorskim/ wsparciem asystenta rodziny*

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

……………………….., dnia ………….
(miejscowość)

* odpowiednie podkreślić

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

Załącznik nr 7

Oświadczenie o ilości dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………………….…………………..........................................
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)

Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………………….…………………..........................................
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

oświadczam/y, że dziecko …................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)

posiada rodzeństwo, które ubiega się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
prowadzonej przez Gminę Grodzisk Wielkopolski
…..........................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka lub dzieci )

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

……………………….., dnia …………..
(miejscowość)

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

Załącznik nr 8

Oświadczenie o kontynuacji w roku szkolnym 2019/2020 edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
dziecka ubiegającego się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………………….…………........………........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)

Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………………….…………..........………......................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)

oświadczam/y, że rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:
1) .………….…………………………………………………........…..................................................…….....
(imię i nazwisko siostry/brata, nazwa oddziału przedszkolnego i grupy, do której uczęszcza rodzeństwo)

2) .………….……………………………………………….……..........................................................……....
(imię i nazwisko siostry/brata, nazwa oddziału przedszkolnego i grupy, do której uczęszcza rodzeństwo)

3) .………….………………………………………………….….........................................................…….....
(imię i nazwisko siostry/brata, nazwa oddziału przedszkolnego i grupy, do której uczęszcza rodzeństwo)

w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuowało edukację w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej …………………………………………………..prowadzonej przez Gminę Grodzisk
(nazwa szkoły)

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

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

……………………….., dnia …………..
(miejscowość i data)

…………………………………
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 9

Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział
przedszkolny do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie

Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………………….…………........………........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)

Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………………….…………..........………......................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)

oświadczam/y, że rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:
1) .………….……………………………………….......….................................................……......
(imię i nazwisko siostry/brata) (klasa do której uczęszcza rodzeństwo)

2) .………….…………………………………………..........................................................……....
(imię i nazwisko siostry/brata) (klasa do której uczęszcza rodzeństwo)

3) .………….………………………………………….........................................................…….....
(imię i nazwisko siostry/brata) (klasa do której uczęszcza rodzeństwo)

w roku szkolnym …........................ jest uczniem szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział
przedszkolny, do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………........
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

……………………….., dnia …………..
(miejscowość i data)

…………………………………
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 10

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której zorganizowany jest oddział
przedszkolny, do którego wnioskuje o przyjęcie.

Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………….......……….………………….........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)

Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………….......……….………………….........................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)

oświadczam/y, że dziecko
…................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)

zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego wnioskuję/my o
przyjęcie.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

……………………….., dnia …………..
(miejscowość i data)

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

Załącznik nr 11

………………………….., dnia ………………… r.

………………………………………………………………….
(pieczęć Administratora)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA
………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 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 osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich oraz mojego dziecka, w tym rozpowszechnianie, w z zakresie wymaganym przez wniosek a niewymaganych przepisami prawa, przez
Administratora:
CEL PRZETWARZANIA

TAK

NIE

PODPIS

w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej na rok 2019/2020
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie
internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie,
w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem,

dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

………………………………..
(podpis)

