……………………………………………………………………..……
(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata)
……………………………………….………………………………………
…………………………………..…………………………………………
(adres do korespondencji w sprawach rekrutacji)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK 2022/2023
do Publicznego Przedszkola Stacyjkowo w Krakowie
I. Dane osobowe kandydata i rodziców:
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
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
matki
. kandydata
ojca
5
.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

6
.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata – o ile je
posiadają

kod pocztowy
miejscowość
ulica
Numer domu /numer
mieszkania
matki telefon do kontaktu
adres poczty
elektronicznej
telefon do kontaktu
ojca
adres poczty
elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne
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 i adres przedszkola)

2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres przedszkola)
Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres przedszkola)

3.

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach
do wniosku potwierdzających ich spełnianie
Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
KRYTERIA NABORU:
Lp

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria,
które należy dołączyć do Wniosku o
przyjęcie

Punkty

Kryterium główne
1

2

3

Dziecko z rodziny
wielodzietnej.

Dziecko niepełnosprawne.

Dziecko jednego Rodzica
niepełnosprawnego.

Oświadczenie o wielodzietności
kandydata

22

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)

22

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)

22

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o

22

4

5

Dziecko obojga Rodziców
niepełnosprawnych.

Dziecko posiadające
niepełnosprawne rodzeństwo.

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)
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)

22

6

Dziecko matki lub ojca
samotnie je wychowujące.

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

22

7

Dziecko objęte pieczą
zastępczą.

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 2016 r. Poz 575,
1583, 1860)

22

Kryteria dodatkowe
8

Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom
ochronnym określonym w
rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub
też zostało zwolnione z tego
obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Zaświadczenie, że dziecko, dla
którego ubiegają się o miejsce w
przedszkolu, zostało poddane
obowiązkowym szczepieniom
ochronnym określonym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
753) lub też zostało zwolnione z tego
obowiązku z przyczyn zdrowotnych
– dla kryterium, o którym mowa w §
2 ust. 1 pkt 1.

7

9

Droga dziecka z domu lub

Dokument potwierdzający adres

6

rodzica z miejsca pracy lub
miejsca nauki w trybie
dziennym(stacjonarnym) do
przedszkola wskazanego we
wniosku rekrutacyjnym jest
krótsza niż droga do
jakiegokolwiek innego
przedszkola publicznego

miejsca pracy lub miejsca nauki
rodzica.

10

Rodzeństwo dziecka
Oświadczenie rodziców.
kontynuującego wychowanie
przedszkolne w przedszkolu
wskazanym we wniosku
rekrutacyjnym jako pierwsze na
liście wybranych przedszkoli.

5

11

Dziecko uczęszcza w bieżącym Zaświadczenie wydane przez żłobek
roku szkolnym do żłobka lub
lub placówkę opieki nad dzieckiem
innej placówki opieki nad
do lat 3.
dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków.

4

12

Rodzeństwo dziecka, które
uczestniczy w postepowaniu
rekrutacyjnym do tego samego
przedszkola.

2

Oświadczenie rodziców.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie
…………………………………………….….
(podać nr punktów)

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym.
Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
trzeciej tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie
tego kryterium
L.p. Kryterium
Zgłoszenie
kryterium do oceny
Tak*)
1
Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie 5 dni w
tygodniu.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………
POUCZENIE:
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje
są zgodne ze stanem faktycznym.

……………..…………………………………………………..……………..
(czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata)
……………………………………
(data)

……………………………………………………………………………………………………

Potwierdzenie złożenia wniosku :
…………………………………………….
Data , podpis osoby przyjmującej wniosek

