Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 6/2020
Wójta Gminy Leoncin z dnia 30.01.2020 r.

Kierownik Punktu Przedszkolnego

…………………………………………….…….…….
…………………………………………….…….…….
(nazwa i adres placówki, do której składany jest wniosek)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW1
IMIĘ/IMIONA KANDYDATA
NAZWISKO KANDYDATA
DATA URODZENIA KANDYDATA
NUMER PESEL KANDYDATA
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

IMIONA I NAZWISKA
RODZICÓW KANDYDATA

matki
ojca
kod pocztowy

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
KANDYDATA

miejscowość
ulica
numer domu /
numer mieszkania
matki
kod pocztowy

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
RODZICÓW KANDYDATA

miejscowość
ulica
numer domu /
numer mieszkania

NUMERY TELEFONÓW
I ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
RODZICÓW KANDYDATA

1

matki

ojca

Pod pojęciem rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

1

ojca

Proszę o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego według następującej kolejności:
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)

NAZWA I ADRES PLACÓWKI
(wybrać właściwe: PP „Anulka” w Leoncinie, PP „Jacek i Agatka - wesoła i twórcza gromadka” w
Leoncinie, PP „Adaś i Ola idą do przedszkola” w Głusku)

DEKLAROWANA DZIENNA LICZBA
GODZIN POBYTU DZIECKA*

1.

5 godzin

powyżej 5 godzin

2.

5 godzin

powyżej 5 godzin

3.

5 godzin

powyżej 5 godzin

* niewłaściwe skreślić

INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO
1. kryteria zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
2. w przypadku spełniania danego kryterium należy postawić znak „X”
3. kryteria mają jednakową wartość (10 punktów)
4. dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

LP.
1

KRYTERIA
Wielodzietność rodziny kandydata
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata
2

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. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
3

załącznik: 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 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
4

załącznik: 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 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
5

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. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
6

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

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
7

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

2

INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO2
1. kryteria zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Leoncin nr LII/268/18 z dnia 25 stycznia 2018r.
2. w przypadku spełniania danego kryterium należy postawić znak „X”

LP.
1

KRYTERIA
Dochód na osobę w rodzinie3
załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Aktywność zawodowa rodziców:
• Dziecko, którego oboje rodziców pracują
• Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje

2

• Dziecko, którego oboje rodzice nie pracują
• Dziecko, którego jedno z rodziców studiuje dziennie
• Dziecko, którego oboje rodziców studiuje dziennie
• Dziecko, którego rodzic samotnie wychowujący pracuje lub studiuje dziennie
załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej
działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

3

Dziecko, którego rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Leoncin
(podatek dochodowy płacony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckiem lub podatek rolny w Gminie Leoncin)

załącznik: oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna o
rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Leoncin

4

Dziecko, którego jeden z rodziców jest płatnikiem podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz Gminy Leoncin
(podatek dochodowy płacony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckiem lub podatek rolny w Gminie Leoncin)

załącznik: oświadczenie jednego z rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz Gminy Leoncin

5

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do punktów przedszkolnych na
terenie Gminy Leoncin
załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do punktu przedszkolnego rodzeństwa
kandydata

Deklarowany czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym wynosi co najmniej 8 godzin
6

załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w punkcie
przedszkolnym

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w placówce4

2

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany publiczny punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący
3 Zgodnie z art.131 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe pod pojęciem dochodu, rozumie się dochód o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o św iadczeniach
rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, ar t. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowych od osób fizycznych pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społecznej niezaliczone do
kosztów uzyskania przychodu oraz składki przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Przy obliczaniu dochodu na członka rodziny, bierz e się pod uwagę przeciętny miesięczny
dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
4 Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oświatowe w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo -wychowawczych rodzic
dziecka przekazuje dyrektorowi placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

3

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego dostępne są w Regulaminie
rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin. Terminy składania wniosków
określane są co roku w Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
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 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019
poz. 1148 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest kierownik
punktu przedszkolnego, do którego zostaje złożony wniosek.
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do poinformowania Kierownika Punktu Przedszkolnego o zmianie danych zawartych we wniosku.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Kierownika Punktu Przedszkolnego - w celach związanych z
przyjęciem i pobytem naszego dziecka w punkcie przedszkolnym - danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych
do odbierania dziecka, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.
zm.) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

………………………………

…………………………………………….…….…….

(data)

(czytelny podpis rodzica/rodziców)

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego należy oddać
w placówce najbardziej preferowanej

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
LICZBA PUNKTÓW
ZAKWALIFIKOWANIE dziecka

TAK

NIE

PRZYJĘCIE dziecka

TAK

NIE

PODPISY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

4

