WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNERGO W KÓRNICY
Kórnica ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice
prowadzonego przez Gminę Krapkowice
na rok szkolny 2020/2021
Informacja dla wnioskodawcy:
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 20 lutego 2020r. do 02 marca 2020r. do godz.
14.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnica ul. Główna 2
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do przedszkola, w tym terminy oraz kryteria znajdują
się
na
stronie
internetowej
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Kórnicy
pod
adresem
http://spkornica.wodip.opole.pl/ oraz na stronie Gminy Krapkowice pod adresem:
https://krapkowice.pl/7002/rekrutacja-do-przedszkoli.html.
Zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996
z późn.zm.) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się odpowiednio do dyrektora wybranego
publicznego przedszkola.
Zgodnie z art. 156 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.
996 z późn.zm.) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, może być złożony do nie więcej niż trzech
wybranych publicznych przedszkoli.
UWAGA: W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, do każdego
przedszkola należy złożyć osobny wniosek.

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię

Nazwisko

Data urodzenia
Miejsce urodzenia
W przypadku braku nr Pesel należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość:
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Poczta

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy

UWAGA: Adres zamieszkania:
Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny miejscem zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka
pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu
wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem
zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

DANE OSOBOWE MATKI /OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Poczta

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE MATKI /OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon domowy /komórkowy
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię

Nie udzieli
informacji
Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Poczta

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon domowy /komórkowy
Adres e-mail

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
Lp.
pierwszego wyboru
drugiego wyboru
trzeciego wyboru

nazwa przedszkola

Adres przedszkola

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria podstawowe wynikające z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj.
Dz. U. z 2018r. poz. 996 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 do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane uchwałą Nr XXVI/319/2017
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

1.

Obydwoje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują , wykonują prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko – 6 pkt

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest
włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego – 5 pkt

3.

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt

4.

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy
wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca
wykonywania działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3pkt

5.

Rodzina kandydata objeta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt

6.

Rodzina kandydata objęta jest kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 pkt

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zaznaczonych
we wniosku.
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data ………………………………….

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów
prawnych w celu rekrutacji dziecka do przedszkola jest art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.996 z późn.zm.).
1. Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy i jako podmiot
przetwarzający w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przygotował regulamin zasad
przetwarzania danych osobowych, w tym informację o przysługujących Państwu prawach.
Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w ZSP w Kórnicy oraz na stronie internetowej pod
adresem http://bip.zspkornica.krapkowice.pl/40/96/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html
Administrator powołał inspektora danych osobowych – Wojciecha Olendra, z którym można się
skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z podanym celem wskazanym w art. 160 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz.996 z późn.zm.) oraz przez okres
wskazany w art.160 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

Data ………………………………….
……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

Oświadczenie
dotyczące rodziny wielodzietnej

Oświadczam, że dziecko kandydujące do przedszkola jest członkiem rodziny
wielodzietnej1.
Wraz z dzieckiem:
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

rodzina wychowuje ..................................... dzieci.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

1

zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn.zm.)– wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

OŚWIADCZENIE
dotyczące zatrudnienia rodziców /opiekunów dziecka

Oświadczam, że obydwoje rodzice/opiekunowie*
wychowujący dziecko*

kandydata lub rodzic samotnie

pracują/pracuje na podstawie umowy z kodeksu pracy,*
wykonują/wykonuje prace na podstawie umowy cywilnoprawnej,*
uczą/uczy się w trybie dziennym, *
prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, *
*właściwe zaznaczyć

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

OŚWIADCZENIE
dotyczące lokalizacji miejsca zatrudnienia rodziców /opiekunów dziecka

Oświadczam, iż lokalizacja Przedszkola Publicznego w Kórnicy jest najbliżej miejsca pracy
jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z
kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub
miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego)*
Adres: ………………………………………….. ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………
*właściwe zaznaczyć

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata: ......................................................................
(imię i nazwisko rodzeństwa)

uczęszcza do Przedszkola Publicznego lub do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy
społecznej.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA2

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........…...
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

kandydujące do przedszkola oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

2

zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996
z późn.zm.)– samotne wychowywanie dziecka oznacza 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.

……………………………………..…

………………………………

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

……………………………………..…..
(adres zamieszkania)

……………………………………..…..

Dodatkowa informacja
dotycząca liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Deklaruję pobyt w przedszkolu mojego dziecka

...................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

w następujących godzinach: od...................

do......................

……………………………..……………..….

podpis rodzica /opiekuna prawnego

Uwaga:
Przedszkole Publiczne w Kórnicy czynne jest w godz. od 6:45 do 15:00

