………………………………………………………

Dyrektor
Publicznego Przedszkola „Leonardo”
ul. Roosevelta 15; 50-236 Wrocław

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodziców kandydata**

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

Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2018/2019
I.

DANE KANDYDATA I RODZICÓW

(Tabelę należy wypełnić czytelnym pismem)
1. Imię/Imiona i
Nazwisko kandydata
2. Data urodzenia
kandydata
3. Numer PESEL
kandydata*
4. Imiona i nazwiska
Matki**
rodziców**
Ojca**
5.

Adres miejsca
zamieszkania
kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu

6.

Adres miejsca
zamieszkania
rodziców**

Numer
lokalu
Matki**

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/lokalu
7.

Adres poczty
elektronicznej i
numery telefonów
rodziców**
kandydata- jeśli
posiadają

Matki**

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Ojca**

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
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Ojca**

*w przypadku braku numeru PESEL kandydata należy wpisać serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
** Rodzic/opiekun prawny/osoba sprawująca pieczę zastępczą

II. Wskazanie przedszkola/punktu przedszkolnego drugiego i trzeciego wyboru
spośród placówek prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań

Nazwa

lp.

Adres
Godziny otwarcia

Drugi
wybór*

Trzeci
wybór*

Publiczne Przedszkola - CAŁODZIENNE
1. Publiczne Przedszkole Columbus
2. Publiczne Przedszkole Galileo
3. Publiczne Przedszkole Guliwer
4. Publiczne Przedszkole Leonardo
5. Publiczne Przedszkole Logicus
6. Publiczne Przedszkole Magellan

ul. Zielna 42, 51-313 Wrocław, 6:30 – 17:30
ul. Starogajowa 68a, 54-047 Wrocław, 6:30 – 17:30
ul. Przyjaźni 2A1/2, 53-030 Wrocław, 6:30 – 17:30
ul. Roosevelta 15, 50-236 Wrocław, 6:30 – 17:30
ul. Raciborska 2, 52-026 Wrocław, 6:30 – 17:30
ul. Marca Polo 21, 51-504 Wrocław, 6:30 – 17:30

7. Publiczne Przedszkole Marco Polo

ul. Zatorska 11, 51-213 Wrocław, 6:30 – 17:30

8. Publiczne Przedszkole Omnibus

ul. Stanów Zjednoczonych 88, 54-403 Wrocław, 6:30 –
17:30

9. Publiczne Przedszkole Pitagoras
10. Publiczne Przedszkole Sky Fun

ul. Piękna 56J, 50-506 Wrocław, 6:30 – 17:30
ul. Powst. Śląskich 95 53 - 332 Wrocław, 6:30 – 17:30

11. Publiczne Przedszkole Familjadek

pl. Strzelecki 17/1, 50-224 Wrocław, 8:00-13:00

12. Oddział Publicznego Przedszkola
Pitagoras

ul. Złotostocka 21A, 50-511 Wrocław, 6:30-17:30

Publiczne Punkty Przedszkolne -BEZPŁATNE 5-GODZINNE
1.

Publiczny Punkt Przedszkolny Radosna Kraina Pl. Legionów 3 – 4, 50-047 Wrocław, 8:00
- 13:00

2.

Publiczny Punkt Przedszkolny Wesoły Puchacz Pl. Legionów 3 – 4, 50-047 Wrocław,
13:30-18:30

*we właściwej rubryce (Drugi wybór/Trzeci wybór) przy każdym wyborze należy wstawić znak X
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie.1

1. Na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria zawarte
w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe z jednakową wartością
L.p.
1)

Kryterium
wielodzietność rodziny
kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(troje i więcej dzieci)

TAK/NIE

2)

niepełnosprawność
kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności
(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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. 2046, 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 (t.j.Dz. U. z 2016. 2046, 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 (t.j.Dz. U. z 2016 . 2046 , 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 (t.j. Dz. U. z 2017. 697, 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)

*we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X
1

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59), 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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** Rodzic/opiekun prawny/osoba sprawująca pieczę zastępczą

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

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.2

2. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria o różnej wartości każde.
L.p.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające

TAK/NIE

spełnianie kryterium

1.

2.

3.

4.

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w
trybie dziennym lub prowadzą /prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w
trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic
samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie
podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się
rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za
pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w
Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu);
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej
dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo
korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także
działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno –
przedszkolnego). Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo

2

- zaświadczenie z zakładu pracy o
zatrudnieniu,
- oświadczenie rodzica o
prowadzeniu działalności
gospodarczej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do
Uchwały nr L/1186/18 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
11.01.2018 r.
- zaświadczenie z uczelni
zawierającej zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów,
- zaświadczenie wydane przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o
prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

- zaświadczenie z zakładu pracy o
zatrudnieniu,
- oświadczenie rodzica o
prowadzeniu działalności
gospodarczej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do
Uchwały nr L/1186/18 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
11.01.2018 r.
- zaświadczenie z uczelni
zawierającej zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów,
- zaświadczenie wydane przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o
prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
oświadczenie potwierdzające
spełnienie kryterium stanowiące
załącznik nr 2 do Uchwały nr
L/1186/18 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 11.01.2018 r.
oświadczenie potwierdzające
kryterium stanowiące załącznik nr 3
do Uchwały nr L/1186/18 Rady
Miejskiej Wrocławia
z dnia 11.01.2018 r.

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59), 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 dyrektora.

Strona 4 z 6

kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja;

5.

6.

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego
wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta
zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub
dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu
dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta;

zaświadczenie potwierdzające
spełnienie kryterium wydane przez
placówkę lub podmiot prowadzący
określony rodzaj opieki.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka: a) w przypadku dochodu w
wysokości równej i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5
pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) - 1 pkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100%
kwoty, o której mowa art. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1952 z późn. zm.), liczbę punktów oblicza się dzieląc tę
kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka, wg
zamieszczonego wzoru - poniżej 1 pkt.

oświadczenie o wysokości dochodu na
osobę w rodzinie potwierdzając
kryterium stanowiące załącznik nr 4
do Uchwały nr L/1186/18 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
11.01.2018

WZÓR
100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy
o
świadczeniach rodzinnych __________________________ =
liczba punktów dochód na osobę w rodzinie dziecka

* we właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym kryterium należy wstawić znak X
** Rodzic/ opiekun prawny/ osoba sprawująca pieczę zastępczą

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

Uzdolnienia i zainteresowania dziecka

3

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59) do wniosku dołącza się
dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.
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Inne ważne informacje
(np. posiadane orzeczenia, ograniczenia praw
rodzicielskich itp.)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.4

..........................................
podpis matki**

…………………………………………………
podpis ojca**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji.

..........................................
podpis matki**

…………………………………………………
podpis ojca**

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszej deklaracji/wniosku jest Fundacja Familijny Poznań z siedzibą w
Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań. Ujawnione dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym/uzupełniającym, na postawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 992 z późn. zm.).
Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
Obowiązek podania danych wynika z przepisów Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 59)

.......................................................
podpis matki**

……………………………………………………
podpis ojca**

** Rodzic/ opiekun prawny/ osoba sprawująca pieczę zastępczą

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
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