Gmina Milanówek

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny
2017/2018 w ramach rekrutacji uzupełniającej
Formularz przeznaczony jest dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat ubiegających się o przyjęcie dziecka do
publicznego przedszkola w Mieście Milanówek.
Podstawa prawna
art. 131 i art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Termin składania:

Do dnia 12 czerwca 2017 r.

Miejsce składania:

wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu lub szkole podstawowej
wymienionej na liście na pierwszym miejscu.

WYBRANE PLACÓWKI
Placówka pierwszego wyboru
1.
Placówki kolejnego wyboru
2.
3.

PODSTAWOWE DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Nazwisko:

Numer PESEL:

Imię:

Data urodzenia:

W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego I
Nazwisko:

Imiona:

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego I
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego I
Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego II
Nazwisko:

Imiona:

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego II
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego II
Telefon:

Adres e-mail:

KRYTERIA NABORU
I etap rekrutacji (kryteria MEN)

Tak

Nie

Tak

Nie

Wielodzietność rodziny kandydata
(Wymagane oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata)

Niepełnosprawność kandydata
(wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej
kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
(wymagane 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
(wymagane 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(wymagane 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy
złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za
zgodność z oryginałem przez rodzica

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
(wymagany 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 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i
866) ) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

II etap rekrutacji (kryteria lokalne)
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na
pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
Wymagane oświadczenie rodzica kandydata zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola

Dziecko, którego ojciec (prawny opiekun I) pracuje (umowa o pracę), wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą
Wymagane pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Dziecko, którego matka (prawny opiekun II) pracuje (umowa o pracę), wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą
Wymagane pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Dziecko, którego ojciec (prawny opiekun I) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka
Wymagane pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Dziecko, którego matka (prawny opiekun II) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka
Wymagane pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Godziny pobytu w placówce
Od:

Do:

Pouczenia:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do
wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ponadto przyjmuję do wiadomości że:
- administratorem danych jest (każda) placówka wymieniona we wniosku, która przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe rodziców /
opiekunów) w związku z realizacją przepisów prawa, tj. art. 131 w powiązaniu z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub
placówki, do której dziecko będzie uczęszczało.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ponadto przyjmuję do wiadomości że:
- administratorem danych jest (każda) placówka wymieniona we wniosku, która przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe rodziców /
opiekunów) w związku z realizacją przepisów prawa, tj. art. 131 w powiązaniu z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub
placówki, do której dziecko będzie uczęszczało.

Data wypełnienia wniosku
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
Data przyjęcia wniosku przez placówkę

..........................................................
(imię nazwisko rodzica)
..........................................................
(adres)
..........................................................
(seria i numer dowodu osobistego)
..........................................................
(imię nazwisko rodzica)
..........................................................
(adres)
..........................................................
(seria i numer dowodu osobistego)

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:2
1

1. Oświadczam, że rodzeństwo kandydata do przedszkola będzie kontynuowało edukację
przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola.
2. Oświadczam, że ojciec (prawny opiekun I) kandydata do przedszkola jest zatrudniony na
podstawie umowy o pracę lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczy się
w trybie stacjonarnym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
3. Oświadczam, że matka (prawny opiekun II) kandydata do przedszkola jest zatrudniony na
podstawie umowy o pracę lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczy się
w trybie stacjonarnym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
4. Oświadczam, że ojciec (prawny opiekun I) kandydata do przedszkola, rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, ze
wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka.
5. Oświadczam, że matka (prawny opiekun II) kandydata do przedszkola, rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, ze
wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka.

..........................................................
(miejscowość, data)
1

..........................................................
(podpis / podpisy)

Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2

Należy wybrać i zaznaczyć właściwe kryterium.

