……………………………..............

pieczęć szkoły

miejscowość, data złożenia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. BŁ. KS. ROMANA SITKO W KAMIONCE
NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola.

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA
imię
nazwisko
PESEL (w przypadku jego braku – seria
i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość)
DATA URODZENIA
MIEJSCE URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica
kod
pocztowy
gmina

drugie imię

nr domu
miejscowość

nr mieszkania

powiat

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
kod pocztowy
gmina
telefon
(o ile posiada)

miejscowość
powiat
adres e-mail
(o ile posiada)

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
kod pocztowy
gmina
telefon
(o ile posiada)

nr
mieszkania

nr
mieszkania

miejscowość
powiat
adres e-mail
(o ile posiada)

INFORMACJA O ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNYCH
1

JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Na podstawie art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
996 ze zm.) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech
publicznych przedszkoli.
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 –
art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe

Pierwszy wybór

………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego)

Drugi wybór

………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego)

Trzeci wybór

………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego)

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria, które będą brane pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego
art. 150 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. Dz. U. 2017
poz. 59 z późn. zm.)
1. Wielodzietność rodziny kandydata
2.

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata
załącznik: 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U, z 2018 r. poz.
511, z późn. zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511, z późn zm.)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511, z późn zm.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511, z późn zm.)
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Liczba pkt
przyznanych
przez
komisję
rekrutacyjną

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
załącznik: 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

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, 1076,1544 i 2245 oraz z 2019 r.
poz.730)
Kryteria dodatkowe, które będą brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego,
określone Uchwałą Nr XLIV/252/18 Rady Gminy w Ostrowie z dn. 26 stycznia 2018 r.
art. 131 ust. 4 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. Dz. U. 2017 poz. 59 z późn.
zm.)
1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz
dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe na terenie Gminy
Ostrów, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położone w
odległości 3 km od miejsca zamieszkania.
załącznik: oświadczenie rodzica/* prawnego opiekuna o miejscu
zamieszkania.
2. Dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo i studiują/uczą się/ w
systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.
załącznik: oświadczenie odpowiednio o zatrudnieniu, nauce w systemie
stacjonarnym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalności.
3. Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje zawodowo, studiuje, /uczy się/ w
systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.
załącznik: oświadczenie odpowiednio o zatrudnieniu, nauce w systemie
stacjonarnym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalności.
4. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w wybranym
przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub naukę w szkole podstawowej, w której
jest oddział przedszkolny.
załącznik: oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo.

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej:

1) Odległość z domu do przedszkola (w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich)……………km
2) Nazwa szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka…………………………………………….
.......................................................................................................................................................................
3) Deklarowany czas pozostawania dziecka w oddziale przedszkolnym

□ 5 godzin dziennie
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□ powyżej 5 godzin dziennie (w przypadku gdyby była możliwość dłuższego pobytu)
4) Oczekuję, aby w oddziale przedszkolnym prowadzone były zajęcia dodatkowe z zakresu
……………………………………………………………………………………………………………………
Pouczenia:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Załączniki (proszę zaznaczyć):
orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność kandydata


 orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 dokument potwierdzający samotne wychowanie kandydata i oświadczenie o samotnym
wychowaniu kandydata
dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępcza


 oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium dodatkowe nr 1
 oświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki stacjonarnej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego
lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo


 oświadczenie o liczbie deklarowanych godzin pobytu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Publiczna Szkoła
Podstawowa im. bł. ks. Romana Sitko w Kamionce - w imieniu, której działa Dyrektor, tel. 17 22 33 116, e-mail:
spkamionka206@gmail.com
2. Inspektorem ochrony danych w placówce oświatowej jest adw. Jakub Curzytek. Kontakt
z inspektorem możliwy jest za pomocą nr tel. 692616480 lub adresu e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu
w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być:
 uprawniony podmiot na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego,
 organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
5.

Dane osobowe kandydatów przyjętych będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane będą
przez okres roku, chyba, że nastąpią przesłanki warunkujące przedłużenie tego okresu (art. 160 Ustawy Prawo
Oświatowe).

6. Rodzicom/opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo
do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
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8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym także profilowaniu (żadne
decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się jakichkolwiek profili
kandydatów).
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych, dotyczące ich osoby, narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach jest wymogiem
ustawowym i stanowi warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz umożliwia korzystanie
z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe. Podanie
danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie
(w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów
obowiązujących w rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

……………..………
data

………………………………….…………………..……………..
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)
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DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce

1. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu………………………
zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego.
Podpis przewodniczącego Komisji
…………………………………………

Podpisy członków Komisji
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

2. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu…………………
przyjęła dziecko ………………………………………….. do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Kamionce od dnia 01.09.2021 r.
3. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu…………………………
nie przyjęła dziecka………………………………………….. do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Kamionce od dnia 01. 09. 2021 r. z
powodu……………………………………………………………………………….......... .

Podpis przewodniczącego Komisji
…………………………………………..

Podpisy członków Komisji
……………………………………………
……………………………………………
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Załącznik Nr 1
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny* kandydata do przedszkola 1
Ja………………………………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że
jestem rodzicem dziecka…………………………………………………………………….
( imię i nazwisko kandydata)

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej, która liczy ………………………………dzieci.

……………………………..
…………….
……………...................................................
data
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

*Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42
ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe).

1

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2.

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 z póź. zm)
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 2
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka*
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem1

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

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że
samotnie wychowuję ………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko kandydata)

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

……………………………..
……………...................................................
data

…………….

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

* Przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć 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;

1

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 z póź.zm.)
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik Nr 3
8

do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wyjaśnienie: wypełnia jeden lub obojga rodziców

OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu matki/opiekuna prawnego1

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

Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2, oświadczam, że
jestem zatrudniona.
……………………………..
…………….
……………...................................................
data
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu ojca/prawnego opiekuna1

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

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że
jestem zatrudniony.
……………………………..
…………….
……………...................................................
data
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

1

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r., poz. 996 z póź.zm)
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 4
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wyjaśnienie: wypełnia jeden lub obojga rodziców.

OŚWIADCZENIE o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez matkę/opiekuna
prawnego1

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

Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2, oświadczam, że
pobieram naukę w systemie stacjonarnym.
……………………………..
.......................................
data

…………….……………...........
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

OŚWIADCZENIE o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez ojca/opiekuna prawnego 1

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

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że
pobieram naukę w systemie stacjonarnym.
……………………………..
.......................................
data

1

…………….……………...........
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r., poz. 996 z
póź..zm) oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 4
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wyjaśnienie: wypełnia jeden lub obojga rodziców.

OŚWIADCZENIE o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej przez matkę/opiekuna prawnego1

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

Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2, oświadczam, że
prowadzę gospodarstwo rolne/prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą*.
*nieodpowiednie skreślić

……………………………..
.......................................
data

…………….……………...........
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/rodzica/ prawnego opiekuna /

OŚWIADCZENIE o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej przez ojca/opiekuna prawnego1

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

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że
prowadzę gospodarstwo rolne/prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą*.
*nieodpowiednie skreślić

……………………………..
.......................................
data

1

…………….……………...........
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/rodzica/ prawnego opiekuna /

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r., poz. 996 z
póź..zm) oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
11

oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 5
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

OŚWIADCZENIE o wieku kandydata do przedszkola1

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

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2, oświadczam, że
moja
córka/ mój syn ………………………………………………………………………….....................
(imię i nazwisko kandydata)

w bieżącym roku ukończy 6 lat, 5 lat, 4 lata, 3 lata ( właściwe podkreślić)
……………………………..
……………..................................................
data

1

…………….
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r., poz. 996 z póź.zm)
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 6
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

OŚWIADCZENIE o ilości deklarowanych godzin pobytu1

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

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam,
że moja córka/ mój syn ………………………………………............ w roku szkolnym 2021/2022
(imię i nazwisko kandydata)

będzie uczęszczało do przedszkola codziennie w godzinach od………….…….. do………………
tj. ……………….... godzin dziennie.

……………………………..
…………….
……………..............................................
data
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

1

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 z póź.zm)
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
13

Załącznik Nr 7
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

OŚWIADCZENIE o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo.1

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

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam,
że brat/siostra kandydata …………………………………………..........................................
(imię i nazwisko kandydata)

kontynuuje edukację przedszkolną/edukację szkolną w……………………………………...
....................................................................................................................................................
( nazwa placówki)

……………………………..
…………….
……………..............................................
data
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

1

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /

2

Zgodnie z Art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 rok - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 z póż,zm)
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 8
do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji1

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

Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z obowiązującymi zasadami rekrutacji w tym
terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. W szczególności
mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej złożony wniosek
uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

……………………
data

…………….……………................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

1

/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /
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