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na rok szkolny ................../..................
1. Dane dziecka
Imię i nazwisko
dziecka
Data urodzenia
DDMMRRRR

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka
Miejscowość
Adres
zamieszkania

Ulica

Nr bud.

Kod pocztowy

Nr lok.

Poczta

Gmina
2. Dane rodziców / opiekunów prawnych
Dane matki / opiekunki prawnej

Dane ojca / opiekuna prawnego

Imię i nazwisko
Seria i nr dokumentu
tożsamości
Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy
e-mail
3. Kryteria przyjęcia

Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do
przedszkola, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy
zaznaczyć właściwą odpowiedź.
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KRYTERIA PRZYJĘĆ – proszę zaznaczyć odpowiednio TAK, NIE np. TAK
lp.

odpowiedź

Kryterium

liczba przyznanych pkt. wypełnia komisja rekrutacyjna

Kryteria podstawowe brane pod uwagę w I etapie rekrutacji
1

Wielodzietność rodziny kandydata

Tak / Nie

2

Niepełnosprawność kandydata

Tak / Nie

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Tak / Nie

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Tak / Nie

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Tak / Nie

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Tak / Nie

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Tak / Nie

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę w II etapie rekrutacji

8

Dziecko wskazane we wniosku jest samodzielne
tzn. dziecko zakończyło już trening czystości,
samodzielnie spożywa posiłki, komunikuje swoje
potrzeby

Tak / Nie

9

Rodzeństwo dziecka wskazanego we wniosku
uczęszcza do Przedszkola „Bajkowy Świat” i
rodzice terminowo regulują płatności za
przedszkole

Tak / Nie

10

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do
żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do
lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków

Tak / Nie

11

Rodzice / opiekunowie prawni pracują/ prowadza
działalność gospodarczą / uczą się w systemie
dziennym

Tak / Nie

Suma uzyskanych punktów
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wymienionych w powyższej tabeli są:
 kryterium nr 1, 8, 9 – oświadczenie,
 kryterium nr 2, 3, 4, 5 - 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 2016 r. poz. 2046, z
późn. zm.),
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 kryterium nr 6 – oświadczenie i prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 kryterium nr 7 – dokument potwierdzający objecie 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 z późn.
zm.),
 Kryterium nr 10 – zaświadczenie ze żłobka, do którego dziecko uczęszcza,
 Kryterium nr 11 – oświadczenie potwierdzone przez pracodawcę lub potwierdzenie z CEIDG

4. Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
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.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. 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
2017 r. poz. 59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do
wniosku jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajkowy Świat”.
6. Oświadczenie wnioskodawcy

1. Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych
osobowych – w celach związanych z rekrutacją dziecka do przedszkola.

...........................................................
data i podpis rodzica /opiekuna prawnego

