………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata/prawnego opiekuna

………………………………………………………..
Adres zamieszkania

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia”
w Ciechanowie
I. Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie na rok szk. 2020/2021
1.
2.

Imię /imiona i nazwisko
kandydata
Data i miejsce urodzenia
kandydata

3.

PESEL kandydata w przypadku

4.

Imię/Imiona i Nazwiska
rodziców kandydata

braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Matki
Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
kandydata – o ile je posiadają

Matki

Ojca

Telefon
do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon
do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek· prowadzących
wychowanie przedszkolne.
Wnioskodawca w przypadku składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej
jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole,
innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
l. Pierwszy wybór
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
(nazwa przedszkola )
2. Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………………....……………
(nazwa przedszkola )
3. Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedszkola)

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych na podstawie art.131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe i
załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie.

We właściwej rubryce (TAK/NIE), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie …………...

Lp.

1
2

3

4

5

Kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata

Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Niepełnosprawność
obojgarodziców
kandydata

Niepełnosprawność
rodzeństwakandydata

6
Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

7
Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

TAK NIE

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zawierające
klauzulę
”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
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 lub kopia poświadczona 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 zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 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 zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica
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, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu kopia poświadczona 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 2018 r poz. 998 z późn. zm).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata
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IV. Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych Uchwałą Nr 403/XXVIII/2017 Rady Miasta
Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 roku.
Proszę wstawić znak „X” w rubryce (TAK/NIE), przy właściwym kryterium.
Do wniosku dołączam dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …...……..
Lp.

1.

2.

3.

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów

Kryterium
Do przedszkola uczęszcza
rodzeństwo kandydata.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze
czasu pracy lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko zatrudniony jest w
pełnym wymiarze czasu pracy.

Deklarowany czas pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej 5 godzin.

TAK NIE

dokument poświadczający
zatrudnienie
(od każdego z rodziców/opiekunów
prawnych): zaświadczenie z zakładu
pracy;
w przypadku samozatrudnienia
aktualny wpis do działalności
gospodarczej)

Deklaracja rodziców
/prawnych opiekunów/

Pouczenie
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym, prowadzonym na podstawie art.131 ust.2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( (Dz.U. z 2019; poz. 1148 z póź. zm.). Administratorem
danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Miejskie Przedszkole Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie, które reprezentuje Dyrektor przedszkola,
do którego wniosek został złożony.

Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach
do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Ciechanów ……………………..
data

...…………………………………………...….
czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

Rodziców kandydatów zakwalifikowanych obowiązuje potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w dniach
28 lutego - 6 marca 2020 r. w sekretariacie przedszkola.
Niepotwierdzenie woli przyjęcia skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.
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Oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych na podstawie art.131 ust.2 ustawy z 14 grudnia
2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz.1148 ze zm.)

□

OŚWIADCZENIE Nr 1

Ja

………………………………………..

oświadczam, że jesteśmy rodziną wielodzietną.

Imię i nazwisko matki/ojca/opiekuna prawnego

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ciechanów…………………

………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Data

________________________________________________________________________________

□

OŚWIADCZENIE Nr 2

Ja ……………………………………………zgodnie z art. 150, ust 2, pkt. 1, lit. c w/w ustawy
Imię i nazwisko matki/ojca/opiekuna prawnego

oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.
Posiadam dokumenty:
⃣prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
⃣akt zgonu
⃣ - moja sytuacja rodzinna wynika z innych okoliczności życiowych nie
przewidzianych w art.150, ust. 2, pkt. 1, lit. c w/w ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ciechanów………………

………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Data

__________________________________________________________________________________

□

DEKLARACJA RODZICÓW o spełnieniu kryterium ustalonego
Uchwałą Nr 403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 roku.

………………………………………………….………..
Imię i nazwisko matki/ojca/opiekuna prawnego

Deklaruję, iż moje dziecko ………………………………………… w roku szkolnym 2020/2021
Imię i nazwisko dziecka

będzie przebywało w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Ciechanów………………
Data

………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 oraz ART. 14 RODO

4

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Miejskie Przedszkole nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” Ciechanowie. Z Administratorem można
skontaktować
się
listownie:
ul.
Tadeusza
Wyrzykowskiego
9
06-400
Ciechanów,
e-mail: przedszkolenr.4@poczta.onet.pl oraz telefonicznie: 236725455
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Pogorzelska, z którym można się skontaktować
e- mailowo:rodoanka@gmail.com oraz telefonicznie: +48 725875004
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9
RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym
dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres określony
przepisami prawa.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo
zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
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