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W RoKU szKotNYM 2021-2022

lmię i nazwisko dziecka

(ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod

DANE RODZ|CÓW/OP|EKUNÓW

Wźow)

PRAWNYCH DZIECKA

lmię i nazwisko matki/ opiekuna
Adres zamieszkania

DEKIARACJA POBYTU DZ|ECKA W PRZEDSZKOLU w godzinach od ......,........,,..,,.... do

lNFoRMACJA o zŁoŹENlU WNtosKÓW o PRzYJĘclE KANDYDATA Do lNNYcH PLACÓWEK (w tym oddzialów
w szkolach
Nazwa jednostki

L.p.
1.

2.
3.
Wniosek może być złożony nie więcej niż do trzech wvbranvch placówek publicznvch. Należy wskazać jednostki w kolejności od najbardziej
(3), zachowujqc niniejszq kolejność we wszystkich składanych wnioskach.

preferowanej (7) do najmniej pre|erowanej

(art.737 ust.2-3
INFORMACJA O SPEŁNłENłU KRYTERIOW
KRYTERIÓW OKREŚLONYCH
OKRESLONYCH W usTAWlE PRAWo osWlAToWE
oŚWtA
TAK
NlE
Wymagane dokumenty
1.

wielodzietność rodziny
kandvdata

oświadczenie o wiel odzietności (rodzi na wychawujqco troje
lub więcej dzieci) - kopio

2.

niepełnosprawnośćkandydata

3.

niepelnosprawnośćiednego
z rodziców kandydata

arzeczenie o potrzebie ksztołcenio specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawnośc, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - kopia
arzeczenie o niepełnosprowności lub o stopr,iu
niepełnosprawności - kopia

4.

niepełnosprawnośćobojga
rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności - kopia

5.

niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepetnosprawnaści - kopio

5.

samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

7,

objęcie kandydata pieczą
za§tepczą

prawomocny wyrok sqdu rodzinnego orzekajqcy rozwód lub
separację lub okt zgonu oraz oświodczenie o samotnym
wychowywaniu dziecko i niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jeqo rodzicem - kopia
prawomocny wyrok sqdu rodzinnego - kopla

NFoRMACJA o SPEŁNlENlU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN
TAK
1"

NlĘ

Wymagane dokumenty

kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega
obowiązkowi wychowania przedszkolnego (dotyczy

X

wyłqczn ie d z ieci 6- letn ich )
2.

kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawnł pracujĘ
uczą się w trybie dziennym

3.

rodzeństwo kandydata uczęszczaiące w roku szkolnym,
na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego
przedszkola iub tej samej szkoły podstawowej, w której
funkcjonują oddziaiy przedszkolne

4.

miejsce pracy co najmniej jednego z rodzicow/opiekunów
prawnych kandydata, bądźmiejsce zamieszkania kandydata
znajduje się najbliźej przedszkola, szkoły podstawowej,
w której tunkcjonują oddziały przedszkolne iub rodzic/
opiekun prawny jest pracownikiem tego przedszkola, szkoły
podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne

5.

uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej
w pobliżu szkoły lub źłobka

6.

kandydat, którego ieden z rodziców/opiekunów
pracuje, uczy się w trybie dziennym

zaświadczenie z pracy lub szkoly
a l b o d oku m e nt potw ie rd zaj qcy
prowadzenie działa l ności
aosoodarczei
X

zaświodczenie z pracy
al b o d o ku ment

p

atw iedzającY

prawadzen ie działa l ności
gospodarczej

zoświgdczen ie z placówki

prawnych

zoświddczenie z pracy lub szkoły
o l b o d oku m e nt potw i e rd zajqcy
pr ow ad ze

n i

e d zi ał o l n ośc i

aosoodorczei

Należy wypełnić punkt 2 albo 6

Oświadczam, że:
1. wszystkie dane zawarte w dekłaracji są zgodne ze stanem prawnym ifaktycznym oraz jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za zlożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art.233
kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.'],444},
2. zapoznałam/em się z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.) dotyczącymi zasad rekrutacji do przedszkoli oraz
zasadami określonymi przez organ prowadzący,
3. wyrazam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych podczas procesu rekrutacji i w czasie realizacji wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu nr 9 w Lęborku,
4. wyrazam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb przedszkolnych, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych,
Wszystkie dostarczone dane są chronione zgodnie
osobowych1),

z)

z ustawą z dnia 10 maja 2O!8 r. o ochronie

(Dz. U. z 2a19 r. poz. L78!j.

Lębork, dnia ....,...,,.,..

(czytelny podpis osoby matki/opiekuna prawnego)

(czytelny podpis osoby ojca/opiekuna prowneqo}

Przyjęcie wniosku przez dyrektora przedszkola
(dato przyjęcia wniosku i podpis dyrektora przedszkola)

danych

