…………………………………………………………………

Imiona i nazwiska wnioskodawców – rodziców kandydata/ prawnych opiekunów

…………………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawie rekrutacji

Dyrektor
Publicznego Przedszkola „Logicus”
ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w rekrutacji na rok 2015/2016
I. DANE KANDYDATA I RODZICÓW
(Tabelę należy wypełnić czytelnym pismem)
1.
2.

Imię/Imiona i nazwisko
kandydata
Data urodzenia kandydata

3.

Numer PESEL kandydata*

4.

Imiona i nazwiska rodziców

5.

Adres miejsca zamieszkania
kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu

6.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców

Numer lokalu

Matki
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
7.

Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów rodziców
kandydata - jeśli posiadają

Matki

Ojca

Numer lokalu
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

*w przypadku braku numeru PESEL kandydata należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
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II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkoli prowadzonych przez
Fundację Familijny Poznań.
*we właściwej rubryce (Drugi wybór/Trzeci wybór) przy każdym wyborze należy wstawić znak X

Lp.

Nazwa
Przedszkola CAŁODZIENNEGO

Adres
Godziny otwarcia

Drugi
wybór*

Trzeci
wybór*

Przedszkola całodzienne
1

Publiczne Przedszkole Wesoła Pszczółka

ul. Fabianowo 29, 60-005 Poznań, 6:30 - 17:00

2

Niepubliczne Przedszkole Leonardo

ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań, 6:30 - 17:00

3

Niepubliczne Przedszkole Galileo

ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań, 6.00 - 17.00

4

Niepubliczne Przedszkole Kolumbus

ul. Bukowska 47a, 60-555 Poznań, 6:30 – 17:00

5

Niepubliczne Przedszkole Familijne Ranczo

ul. Chojnicka 72, 60-480 Poznań, 6:30 – 17:00

6

Niepubliczne Przedszkole Parostatek

ul. Starołęcka 42, 61-631 Poznań, 6:30 – 17:00

7

Publiczne Przedszkole Cogito

ul. Sierakowska 23, 60-367 Poznań, 06:30 – 17:30

8

Niepubliczne Przedszkole Motylarnia

ul. Łagodna 4, 60-680 Poznań, 6:30 - 17:00

Przedszkola BEZPŁATNE 5-GODZINNE
9

Niepubliczne Przedszkole Mała Biedronka

ul. Harcerska 3, 61-011 Poznań, 7:45 - 12:45

10

Niepubliczne Przedszkole Konik Polny

ul. Łukaszewicza 9/13, 60-409 Poznań, 08.00 13.00

11

Niepubliczne Przedszkole Bose Kotki

ul. Dmowskiego 50, 60 - 204 Poznań, 13:30 - 18:30

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Niepubliczne Przedszkole Kubusiowe
Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole Grzeczne
Niedźwiadki
Niepubliczne Przedszkole Pluszowy Miś
grupa poranna
Niepubliczne Przedszkole Pluszowy Miś
grupa popołudniowa
Niepubliczne Przedszkole Uśmiechnięte
Wiewiórki grupa poranna
Niepubliczne Przedszkole Uśmiechnięte
Wiewiórki grupa popołudniowa
Niepubliczne Przedszkole Złota Kaczuszka
Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka grupa
poranna
Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka grupa
popołudniowa

ul. św. Rocha 10, 61-142 Poznań, 7:45 - 12:45
ul. Glebowa 36, 61-312 Poznań, 8:00 - 13:00
ul. Starołęcka 142, 61-341 Poznań, 8:00 - 13:00
ul. Starołęcka 142, 61-341 Poznań, 13:00 – 18:00
ul. 28 Czerwca 1956 r. 290, 61-469 Poznań, 8:00 13:00
ul. 28 Czerwca 1956 r. 290, 61-469 Poznań, 13:00 18:00
ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań, 13:00 - 18:00
ul. Gajowa 8, 60-815 Poznań, 8:00 - 13:00
ul. Gajowa 8, 60-815 Poznań, 13:15 - 18:15
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie1.
*We właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X
Lp.
1)
2)

Kryterium
wielodzietność
rodziny kandydata
niepełnosprawność
kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(troje i więcej dzieci)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności

Tak*

Nie*

(Oryginał, poświadczona notarialnie kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z Art.76§1
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

odpis

lub

wyciąg

z

dokumentu

lub

kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców)

3)

niepełnosprawność
jednego z
rodziców
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
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.).
(Oryginał, poświadczona notarialnie kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z Art.76§1
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

odpis

lub

wyciąg

z

dokumentu

lub

kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców)

4)

niepełnosprawność
obojga rodziców
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
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.).
(Oryginał, poświadczona notarialnie kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z Art.76§1
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

odpis

lub

wyciąg

z

dokumentu

lub

kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców)

5)

niepełnosprawność
rodzeństwa
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
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.).
(Oryginał, poświadczona notarialnie kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z Art.76§1
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

odpis

lub

wyciąg

z

dokumentu

lub

kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców)

6)

samotne
wychowywanie
kandydata w
rodzinie

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,
(Oryginał, poświadczona notarialnie kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z Art.76§1
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

odpis

lub

wyciąg

z

dokumentu

lub

kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców)

7)

objęcie kandydata
pieczą zastępczą

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, ze zm.)

(Oryginał, poświadczona notarialnie kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z Art.76§1
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

odpis

lub

wyciąg

z

dokumentu

lub

kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w punktach:……………………………………………..

1

Zgodnie z art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy 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.
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IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 2.
*we właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym kryterium należy wstawić znak X
Lp.

Kryterium

Tak*

1.

Dzieci rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica

2.

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola Logicus

3.

Dzieci obojga rodziców pracujących/uczących się/ lub jeden rodzic pracujący/uczący się w
rodzinie niepełnej

Nie*

1. Zgodnie z Art. 20c ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący w
punkcie 2 i 3 jest potwierdzane oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach…………………………………….3
V. ISTOTNE DANE O DZIECKU dotyczące zdrowia, diety, rozwoju psychofizycznego
Choroby przewlekłe

Stosowanie diety

Rozwój psychofizyczny

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym4.

…………………………………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego

…………………………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) niniejszym
przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w systemach informatycznych w
celu przeprowadzania procedury rekrutacji do przedszkola. Administratorem danych jest Fundacja Familijny Poznań. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie lecz odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

…………………………………………………
podpis matki/ opiekuna prawnego
2

…………………………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 20 c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

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 określone przez organ
prowadzący.
3 Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów.
4 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

4

