Pieczęć przedszkola

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO:
(PROSZĘ ZAKREŚLIĆ PRZEDSZKOLE PIERWSZEGO WYBORU)

o
o
o

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „A KUKU” w Krakowie, os. Piastów 23A
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „A KUKU” NR 2 w Krakowie, os. Piastów 21B
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „A KUKU” NR 3 w Krakowie, os. Mistrzejowice 9/2A

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL*
W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię*

Drugie Imię

Nazwisko*

Data urodzenia*

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (PROSZĘ ZAKREŚLIĆ ODPOWIEDNIO TAK LUB NIE)

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *

TAK

*Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka

DANE OSOBOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

MATKA
Imię
Nazwisko

Adres
zamieszkania
Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

OJCIEC

NIE

KRYTERIA REKRUTACYJNE
(proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Kryteria główne -I etap postępowania rekrutacyjnego (kryteria te mają jednakową wartość)
1

Dziecko z rodziny wielodzietnej[1]

TAK

NIE

2

Dziecko jest niepełnosprawne

TAK

NIE

3

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

TAK

NIE

4

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

TAK

NIE

5

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

TAK

NIE

6

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego[2]

TAK

NIE

7

Dziecko objęte pieczą zastępczą

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

11

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do TAK
przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego
przedszkola samorządowego – 3 pkt

NIE

12

Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3
zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków – 2 pkt;

TAK

NIE

13

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 1 pkt;

TAK

NIE

Kryteria dodatkowe - II etap postępowania rekrutacyjnego

8
9

Dziecko uczęszczające do jednego z naszych przedszkoli z możliwością zapisania przez rodziców do
innego naszego przedszkola – 6 pkt;

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku
rekrutacyjnym – 5 pkt;

10
Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 4 pkt;

[1] rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
[2] samotne wychowywanie - 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.

Informacje dotyczące danych osobowych
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Administratorem danych jest Publiczne Przedszkole A KUKU z siedzibą os. Piastów 21 B, 31-873 Kraków. Mam
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Rodzic ma prawo odmówić
podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do
przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

Oświadczenie wnioskodawcy:
1.
2.

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.
Oświadczam, że do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, określone w art. 150 ust
2 ustawy Prawo oświatowe oraz Zarządzenia Organu Prowadzącego Publiczne Przedszkole A KUKU w Krakowie w
sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

……………………….……………………………….
(podpis matki / opiekuna prawnego )

…………………………….……………………….
i/lub

(podpis ojca / opiekuna prawnego)

Kraków, dnia ……………………………………

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA
Potwierdzam przyjęcie wniosku i wymienionych niżej dokumentów dotyczących dziecka

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych:

o
o
o

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
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,

o

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 2017 r. poz. 697,
1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416);

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

o
o
o

dokument poświadczający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica,
zaświadczenie wydane przez żłobek lub inną placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3,
orzeczenie sądu rodzinnego ustalającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane
przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

Kraków, dnia...............................

pieczątka i podpis dyrektora ........................................

Decyzja komisji rekrutacyjnej dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………………………. podjęła decyzję:
•
•

*Niepotrzebne skreślić
o przyjęciu dziecka do przedszkola
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola

Uzasadnienie odmowy przyjęcia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków komisji

Podpis przewodniczącego komisji

