KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
ZS-P PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W GONIĄDZU
na rok szkolny 2021/2022

1. Dane dziecka

Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Dziecko będzie korzystało z posiłków:

II śniadanie

obiad

(wpisać X we właściwym okienku)

2. Adres zamieszkania dziecka
ul.

Nr domu

kod

miejscowość

powiat:

Gmina:

Nr lokalu
Województwo:

3. Adres zameldowania dziecka ( jeżeli inny niż adres zamieszkania)
ul.

Nr domu

kod

miejscowość

powiat:

Gmina:

Nr lokalu
Województwo:

4. Dane rodziców (opiekunów prawnych)

Matka

Ojciec

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Miejsce pracy
Telefon kontaktowy
5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku : (np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. )

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
.

6. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach
do wniosku potwierdzających ich spełnienie1 (należy zaznaczyć, stawiając znak X, te
okoliczności, które są poświadczone, załączonymi do wniosku, wymienionymi niżej
dokumentami):
L.p.
1.

Kryterium
Wielodzietność
rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie3

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wychowująca
troje i więcej dzieci)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lup kopia poświadczenia za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata)
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 zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (Oryginał,
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lup
kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (Oryginał,
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lup
kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (Oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lup
kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem przez rodzica)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie4 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oryginał,
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lup
kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
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 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013r. poz. 154 i 866) rodzicem
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lup kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata)

Zgodnie z Art. 20 c ust. 2 i 3 o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej
gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów
ma jednakową wartość.
2
Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, skalda się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. „klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3
Zgodnie z art. 20 b pkt.2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, 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.
4
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej
sytuacji wymienionej, jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt8) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
1

7. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym5 (należy zaznaczyć, stawiając X, te okoliczności, które są poświadczone,
załączonymi do wniosku , wymienionymi niżej oświadczeniami):
Ilość
pkt.

L.p.

Kryterium

1.

Zatrudnienie obojga rodziców, prowadzenie działalności gospodarczej lub
gospodarstwa rolnego, studiują w systemie dziennym

2.

Jeden rodzic kandydata pracuje

3.

Jeden rodzic kandydata pracuje samotnie go wychowuje

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola

5

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny
Razem

Do kryteriów, o których mowa w pkt. 7 dołącza się odpowiednio:
1.
2.
3.
4.

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do przedszkola
Oświadczenie o wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem

asystenta rodziny

Do wniosku załączone zostały dokumenty spełniania kryteriów z punktu 6 w ilości ……sztuk.
Do wniosku załączone zostały dokumenty spełniania kryteriów z punktu 7 w ilości ……sztuk.

Oświadczenie dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji podanych
danych może zażądać niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny
podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów rekrutacji,
oraz celów związanych z realizacją przez Przedszkole zadań statutowych, zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
4. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest ZS-{
w Goniądzu
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że
przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………. ……………………………………..
data

podpis matki/prawnej opiekunki dziecka

…………………………………….
podpis ojca/prawnego opiekuna dziecka

Zgodnie z Art. 20 c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określonego przez
dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
5

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dnia…………………………………… po rozpatrzeniu
wniosku stwierdza:
1. ilość spełnionych kryteriów przez kandydata w I etapie rekrutacji…………………………..,
1. ilość uzyskanych punktów przez kandydata w II etapie rekrutacji…………………………..,
2. ilość spełnionych kryteriów i uzyskanych punktów przez kandydata spoza Gminy Goniądz
w III etapie rekrutacji………………………………..
W związku z uzyskanymi wynikami Komisja Rekrutacyjna Przedszkola:
1. zakwalifikowała kandydata do przyjęcia od …………. 2021 r. na …………. godzin
i……….. posiłki;
2. nie zakwalifikowała kandydata do przyjęcia z powodu …………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Członkowie Komisji:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2011 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Goniądzu

Goniądz, dnia ………………
………………………………………………………
(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

DEKLARACJA
W sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez
przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2021/2022 przez:
……………………………………………………………………………............................................
....(Imię i nazwisko dziecka)
ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w następującym wymiarze godzin od
dnia…………2021
od godz. – do
godz.

Godziny pobytu
przedszkolu

dziecka

w Proszę zaznaczyć znakiem „x”
deklarowane godziny pobytu
dziecka w przedszkolu

700 - 800
800 -1300

godzina płatna
5 godzin – realizacja podstawy
programowej – godziny bezpłatne

1300 -1400
1400 - 1500
1500 - 1600

godzina płatna
godzina płatna
godzina płatna
Razem godziny

płatne
Oświadczam, że:
1.

2.

Zobowiązuję się wnosić opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na
zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyliczone na podstawie niniejszej deklaracji, w
terminie wskazanym przez przedszkole.
W przypadku zmiany sytuacji faktycznej skutkującej zmianą godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zobowiązuje
się do niezwłocznego złożenia korekty niniejszej deklaracji.

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

………………………………. ….

Goniądz, dnia ……………………

( Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………
……………………………………
( adres)

OŚWIADCZENIE

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oświadczam, że
dziecko………………………………………………………. wychowuje się w rodzinie objętej
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

*właściwe podkreślić

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................................
(Czytelny podpis składającego oświadczenie)

………………………………. ….

Goniądz, dnia ……………………

( Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………
……………………………………
( adres)

OŚWIADCZENIE

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oświadczam, że moja
córka/mój syn* …………………………………………………… ma starsze rodzeństwo, które
uczęszcza do ZS-P Przedszkola Samorządowego w Goniądzu.

*

właściwe pokreślić

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................................
(Czytelny podpis składającego oświadczenie)

………………………………. ….

Goniądz, dnia ……………………

( Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………
……………………………………
( adres)

OŚWIADCZENIE

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oświadczam, że
dziecko………………………………………………………. wychowuje samotnie, jako: panna,
kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu
, osoba rozwiedziona* i nie wychowuje zadanego dziecka z jego rodzicem.

*właściwe podkreślić

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................................
(Czytelny podpis składającego oświadczenie)

………………………………. ….

Goniądz, dnia ……………………

( Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………
……………………………………
( adres)

OŚWIADCZENIE

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oświadczam, że
dziecko……………………………………………………….
wychowuje
się
w
rodzinie
wielodzietnej, w której wychowuje się ……… dzieci..

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................................
(Czytelny podpis składającego oświadczenie)

………………………………. ….

Goniądz, dnia ……………………

( Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………
……………………………………
( adres)

OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU, PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB
POZAROLNICZEJ DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ RODZICÓW KANDYDATA DO
PRZEDSZKOLA

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzę gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą, uczę się w systemie dziennym*:
Lp.

Nazwisko i imię rodzica

Nazwa zakładu pracy/
działalność gospodarcza

1.
2.
*właściwe podkreślić

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................
(Podpis rodzica/rodziców)

