I.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
W KONIECPOLU – rok szkolny 2022/2023
Dane osobowe kandydata i rodziców

1

Imię i nazwisko dziecka

2

Data urodzenia dziecka

3

PESEL dziecka

4

Imię i nazwisko rodziców
dziecka

Matki
Ojca
Kod pocztowy

Adres miejsca
zamieszkania rodziców i
kandydata

Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania

5

Kod pocztowy
Adres zameldowania
kandydata, (jeśli inny niż
zamieszkania)

Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania

6

Adres poczty
elektronicznej

7

Numery telefonów
rodziców

8

Wskazanie kolejności
wybranych publicznych
przedszkoli

Matki
Ojca
Matki
Ojca
1.Przedszkole nr 1 w Koniecpolu
2.
3.

II Dodatkowe informacje
Deklarowany czas pobytu
dziecka w przedszkolu

Rodzaje posiłków
/Proszę zaznaczyć „x”/

Inne uwagi na temat sytuacji
dziecka / dołączone dokumenty

śniadanie 
od godz. ..................
do godz. ................

obiad 
podwieczorek 

Oświadczenia:
a) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (art. 233 kodeksu karnego) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe. Przyjmuję do
wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w powyższej deklaracji.
b) Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w powyższym
formularzu w systemach informatycznych przedszkola oraz organu prowadzącego przedszkola w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol. Przetwarzanie danych
odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
c) Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.Administratorem danych jest Przedszkole nr 1 w Koniecpolu.
2.Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do przedszkoli oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu
sprawnego realizowania zadań przedszkola oraz zadań Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, będącego organem prowadzącym przedszkola.
3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i poprawiania ich za pośrednictwem przedszkola.

………..………………………………
(data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

III Decyzja komisji rekrutacyjnej
Komisja rekrutacyjna w dniu ………………………., w składzie:
1. …………………………………….. 2. ………………………………………
3. ……………………………………... 4. ………………………………………
Dokonała rekrutacji:
I ETAP
Lp. Kryteria ustawowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba
Właściwe
punktów zaznaczyć

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100
100
100
100
100
100
100

Razem uzyskanych punktów
II ETAP
Lp. Kryteria dodatkowe
Uchwała nr XXXIX/262/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z
dnia 30 marca 2017 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba
Właściwe
punktów zaznaczyć

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego
Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w
placówce publicznej (3/4/5-latka)
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz objęte nadzorem
kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, a także dziecko o
wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, objęte pomocą socjalną
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic /prawny
opiekun samotnie wychowujący dziecko, zamieszkują na terenie
Gminy Koniecpol
Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do wskazywanego
przedszkola
Dziecko, w którego rodzinie dochód na osobę wynosi odpowiedni
procent kwoty dochodu, o której mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz.U. z 2020r.,
poz. 111)
Mniejsza lub równa 100% kwoty
Więcej niż 100% a mniej niż 125% kwoty
Od 125% a mniej niż 150% kwoty
Od 150% a mniej niż 175% kwoty
Od 175% a mniej niż 200% kwoty
Od 200% a mniej niż 225% kwoty
Od 225% a mniej niż 250% kwoty
Od 250% a mniej niż 275% kwoty
Od 275% a mniej niż 300% kwoty
Od 300% kwoty i więcej

20
20
20
15
15

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Razem uzyskanych punktów
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji uzyskano punktów ………… w związku z powyższym komisja
rekrutacyjna zakwalifikowala/nie zakwalifikowała dziecka…………………………...
do Przedszkola nr 1 Koniecpolu.
(imię i nazwisko dziecka)
Podpis przewodniczącego
Komisji Rekrutacyjnej
……………………………

Data
…………………..

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej
1……………………..
2……………………..

3…………………..…
4……………………..

