Data przyjęcia wniosku:

(NIE WYPEŁNIAĆ - wypełnia Sekretariat)

2

0

2

1

Wniosek
o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 do


oddziału przedszkolnego - przygotowanie przedszkolne - zerówka - pobyt dziecka 5 godzin (BEZ ŚWIETLICY)
- deklarowany czas pobytu dziecka od……………... do …………..



oddziału przedszkolnego całodziennego - deklarowany czas pobytu dziecka od……………... do …………..

w Miejskim Przedszkolu nr 2
Przedszkolem/oddziałem przedszkolny pierwszego wyboru jest ……………………..………………………………
(jeżeli wniosek złożony został w kilku przedszkolach – w każdym, jako pierwszego wyboru wpisywać należy to samo przedszkole)

Przedszkole drugiego wyboru: ……………………..…………………………………………………………………………
Przedszkole trzeciego wyboru: ……………………..……………………..…………………………………….……………
1. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA /wypełnić czytelnie drukiem/
NAZWISKO
IMIĘ
PESEL – w przypadku braku serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

DATA I MIEJSCE URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA

2. DANE RODZICÓW KANDYDATA (opiekunów prawnych)
IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

Telefony kontaktowe :

Telefony kontaktowe :

e-mail :

e-mail :

3. Deklaracja i oświadczenie
Oświadczam, że
a. wszystkie dane zawarte w deklaracji i oświadczeniach są prawdziwe,
b. niezwłocznie powiadomię Dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji,
……………………………………………

podpis matki (opiekuna prawnego)

………………………………………………

podpis ojca (opiekuna prawnego)

--------------------------------Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym
•
Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu
•
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do przedszkola / szkoły
•
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby
•
•
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa
Dyrekcja Szkoły

KRYTERIA REKRUTACYJNE I OŚWIADCZENIA
Na podstawie Art. 131. Prawo oświatowe
1.Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata - DOTYCZY 
2) niepełnosprawność kandydata - DOTYCZY 
3) niepełnosprawność rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata - DOTYCZY 
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - DOTYCZY 
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą - DOTYCZY 
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość - SKŁADAJĄC WNIOSEK NALEŻY ZAZNACZYĆ
KRYTERIUM I DOŁĄCZYĆ KOPIĘ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WSKAZANE DANE
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej
albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący

---------------------------------Załącznik Nr 1do UCHWAŁY NR XXXVIII/428/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej
prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

Kryterium

Przedszkole, do którego
kandydat ma być przyjęty
jest najbliższym względem
miejsca zamieszkania

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów - OŚWIADCZENIA *

Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

4 pkt

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

Rodzeństwo dziecka,
uczęszcza już
do przedszkola,
do którego rodzic złożył
dokumenty rekrutacyjne

………………………………………………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że dziecko/dzieci ………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………….
3 pkt

(nazwisko i imię dziecka/dzieci)

uczęszcza/ją do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Nowym Sączu.
……………………………………………
podpis matki (opiekuna prawnego)

………………………………………………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że pozostaję w zatrudnieniu /pobieram naukę
Pozostawanie obojga
rodziców lub jednego
rodzica w zatrudnieniu
lub pobieraniu nauki

MATKA / opiekun
2 pkt

……………………………………
podpis matki (opiekuna prawnego)

Dochód na osobę w
rodzinie:
a) mniejszy lub równy 100%
kwoty: 674 zł
b) przekraczający ww.
kwotę

1 pkt

> 1 pkt.

…………………………………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zgodnie z art. 131 ust.9-10 ustawy Prawo oświatowe
i zgodnie z art. 3 pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi: …………………………. zł
……………………………………………
podpis matki (opiekuna prawnego)

* Jeżeli kryterium nie dotyczy - proszę wykreskować pola danego oświadczenia

Nowy Sącz, …………………………………………….
(data)

OJCIEC / opiekun

Nazwa
zakładu / uczelni

………………………………………………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

