
Zarzqdzenie Nr ....I.' 23  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Slupia 

z dnia  

w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyjgcie do publicznego przedszkola, publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddzialu przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2023 r., poz. 40), art. 152 w zw. z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oswiatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) zarz4dza sic, co nastcpuje: 

§1 

Ustala sic wzor wniosku o przyjccie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego oraz oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej, 

stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarz4dzenia. 

§2 

Wykonanie zarz4dzenia powierza sic osobom zarz4dzaJ4cym podmiotami, o ktorych mowa w 

§ 1. 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal4cznik do zarzqdzenia Nr. .. .L?Q.?3 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Slupia 

zdnia .QQ.1:.° . 

WZOR 

Imiç I narwisko wnioskodawcy - rodzica kandydata 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

Dyrektor 

nazwa I adresjednostki, do ktôrej sidadany jest wniosek 

Wniosek o przyjccie dziecka 
do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 

innej formie wychowania przedszkolnegot 

*) Wniosek oraz wymagane dokumenly nale±y dostarczyé dojednostki najeden zponizszych 
sposobów: 
- przestaé drogq elektronicznq przy pomocy skrzynki kontaktowej Fe UP - opatrujqc 
dokumenly kwalflkowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profuiem 
zaufanym ePUAP, 
- przeslaé pocztq tradycyjnq (dia celów dowodowych zaleca sic przeslanie listem poleconym), 
- zlo±yé bezporednio wjednostce w godzinachjego pracy. 

I - Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych 2  

(Tabele nalezy wype!nié komputerowo lub czytelnie literami drukowanym:) 

1. Imiç/Imiona i Nazwisko kandydata 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata 

- 
3. 

PESEL kandydata 

wprzypadku braku PESEL serie I numer 
paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzaJgce.go toisamo.é - 

4. Imiç i nazwisko rodziców 

kandydata 

Matki 

Ojca 

5. 
Adres miejsca zamieszkania 

rodziców kandydata 3  

Kod pocztowy 

Miejscowoó 

Zgodnie z art. 130 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 
postçpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

Zgodnie z art. 150 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), wniosek 
zawiera dane podane w punkeie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje sic, je1i takie grodki komunikacji rodzice 
posiadaj. To oznacza, te dane w punkcie 1-5 na1ey podaé obowizkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest 
obowiczkowe, ale potrzebne dia skutecznego komunikowania sic z rodzicami w sprawie rekrutacj i, a nastçpnie 

skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
Zgodnie z art. 131 ust. I z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.), do publicznego 
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje sic kandydatów zamieszkalych na obszarze danej 
gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowoé, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stalego pobytu. 



Ulica 

Nuerdomu 

6. 

Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata - o ile je posiadajq 

Matki 
Telefon do kontaktu  

Adres e-mail  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres e-mail 

II - Informacja o ztoeniu wniosku o przyjçcie kandydata do publicznych 
jednostek prowadzcych wychowanie przedszkolne 4  

Jee1i wnioskodawca skorzystal z prawa skiadania wniosku o przyjçcie kandydata do wiçcej 
nit jednej publicznej jednostki, zobowiqzany jest wpisaó nazwy i adresy przedszkola, 
oddzialu przedszkolnego w szkole, innej formic wychowania przedszkolnego w kolejnoci od 
najbardziej do najmniej preferowanych 5  
1. Pierwszy wybdr ............................................................................................................... 

nazwa przedszkola, adres przedszkola 
2. Drugi wybór 

nazwa przedszkola, adres przedszkola 
3. Trzeci wybôr 

nazwa przedszkola, adres przedszkola 

III - Informacja o spelnianiu kryteriów okretonych w ustawie o systemie 
owiaty zalqcznikach do wniosku potwierdzajqcych ich spelnianie 6  

*) Je±eli chcesz by komisja rekrutacyjna wziçla pod uwagc spelnienie danego kryterium, w kolumnie czwartej 
napisz TAK I zgodnie z instrukcjom w kolumnie trzeciej, dolcz do wniosku dokumenty potwierdzaj4ce 

h,inip ton krvteriiim 

Lp. Ktyterium Dokuinent potwierdzajcy spehiianie kryterium 
Zgloszenie kryterium 

do oceny TAK*) 
1 2 3 4 

1. Wie1odzietnoá Owiadczenie7  o wie1odzietnoci rodziny kandydata 
rodziny kandydata 

2. Niepehiosprawno§d Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglçdu na 
kandydata niepehiosprawnoé, orzeczenie o niepelnosprawnoci lub o stopniu 

niepelnosprawnoci lub orzeczenie równowane w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spoleeznej oraz 
zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) 
Oryginal, notarialnie poiwiadczona kopia albo urzçdowo poiwiadczony zgodnie 
z art. 76a § I Kodeksu postqpowania adminisfracyjnego odpis lub l4yciqg z 
dokumentu lub kopia po.wiadczona za zgodnoá z oryginalem przez rodzica 
kandydala 

3. 1 Niepehiosprawno§d Orzeczenie o niepe1nosprawnoci lub o stopniu niepelnosprawnoci lub __________________ 

Zgodnie z Art. 156 ust.1. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zit), wniosek 0 

przyjçcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoly, mote bya z1o2ony do nie 
wiecej nit trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkOl (oddzialy 
przedszkolne). 

Zgodnie z Art. 156 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), wniosek 
zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddzialOw przedszkolnych w szkolach podstawowych 
tub innych form wychowania przedszkolnego w porz4dku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, 2e 
wnioskodawca jest zobowizany takq informacjç poda. 

6 	Zgodnie z Art. 131 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), w przypadku 
wickszej liczby kandydatôw spelniajqcych warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, nit wolnych miejsc w 
pierwszym etapie postçpowania rekrutacyjnego sq brane pod uwagç kryteria wymienione w tabeli. Ka±de z kryteriôw ma 
jednakowq wartoé. 

Zgodnie z Art. 150 ust.6 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 
owiadczenia, skiada sic pod xygorem odpowiedzia1noci kamej za skiadanie fatszywych zeznafi. Skladajcy owiadczenie 
jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastçpujeej treci: ,,Jestem gwiadomy odpowiedzialnoci kamej za zloenie 
falszywego owiadczenia. Klauzula ta zastcpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skiadanie fatszywych 
zeznañ. 



jednego z rodziców orzeczenie rOwnowa±ne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

kandydata o 	rehabilitacji 	zawodowej 	i 	spolecznej 	oraz 	zatrudnianiu 	oséb 

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) 
Oryginal, notarialnie powiadczona kopia albo urzçdowo poáwiadczony zgodnie 
z art. 76a § I Kodeksu postqpowania administracyjnego odpis lub wyciqg z 

dokumentu lub kopia powiadczona za zgodno6 z oryginalem przez rodzica 
kand,'data 

4• Niepehiosprawno§d Orzeczenie o niepelnosprawnoci lub o stopniu niepelnosprawnoci lub 
obojga rodziców orzeczenie r6wnowa2ne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

kandydata o 	rehabilitacji 	zawodowej 	i 	spolecznej 	oraz 	zatrudnianiu 	osób 

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) 
Oryginal, notarialnie powiadczona kopia albo urzqdowo powiadezony zgodnie 
z art. 76a § I Kodeksu postpowania administracyjnego odpis lub wyciqg z 

dokumentu lub kopia pohviadczona za zgodno6 z oryginalem przez rodzica 
kandydata 

5. Niepelnosprawn Orzeczenie o niepelnosprawnoci tub o stopniu niepelnosprawnoci tub 

oé rodzeñstwa orzeczenie równowa±ne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o 	rehabihtacji 	zawodowej 	i 	spolecznej 	oraz 	zatrudniarnu 	osób 
kand data niepelnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) 

Oryginal, notarialnie powiadczona kopia albo urzqdowo powiadczony zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu postçpowania administracyjnego odpis lub wyciqg z 

dokumentu lub kopia powiadczona za zgodnoid z oryginalem przez rodzica  

6. Samotne Prawomocny wyrok sdu rodzinnego orzekajcy rozwôd tub separacjc 

wychowywanie tub akt zgonu oraz owiadczenie9  o samothym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu ±adnego dziecka wspdlnie zjego rodzicem , 	, anyaaw Oryginal, notarialnie poiwiadczona kopia albo urzdowo powiadczony zgodnie 

rodzinie z art. 76a § 1 Kodek.0 postçpowania administracyjnego odpis lub wyciqg 
dokumentu lub kopia poiwiadczona za zgodno.fd z o,yginalem przez rodzica 
kandydata 

7. Objçcie Dokwnent powiadczajcy objçcie dziecka piecz4 zastqpcz4 zgodnie z 

kandydata ustawil z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastçpczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447ze zm.) 

piecz, Oryginal, notarialnie powiadczona kopia albo urzqdowo powia&zony zgodnie 
zastqpczq z art. 76a § 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego odpis lub Hyciqg 

dokumentu lub kopia poiwiadczona za zgodnoé z oryginalem przez rodzica 
kandydata 

Do wniosku dol4czam dokumenty '°  potwierdzajqce spelnianie kryterium wymienionego w 
punkcie 

IV. 	Informacja o spelnianiu kryteriów ustalonych przez Radç Gminy Nowa Stupiat' 
*) Je±eti chcesz by komisja rekrutacyjna wziçla pod uwagc spelnienie danego kryterium, w kotumnie czwartej 

cna4lAlniP tPan bruterilim 

Dokument potwierdzajzcy Wartoé 

Lp. Kryterium spelnianie kryterium kryterium 
w punktach 

oboje 	rodzice/prawni 	opiekunowie 	tub 	rodzic 	samotnie Pisemne owiadczenie 

1. wychowuj4cy dziecko wykonuj4 pracç na podstawie umowy o rodzica kandydata 10 pkt 

pracç tub umowy cywitnoprawnej, ucz4 sic w trybie dziennym,  

Zgodnie z art. 4 pkt 43 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze nn.), samotne 
wychowywanie dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannc, kawalera, wdowç, wdowca, osobc pozostajqcq w 
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sdu, osobe rozwiedzionq, chyba te osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
Owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspolnie z jego rodzicem, skiadane 

jest w ka2dej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Owiadczenie skiada sic pod 
rygorem odpowiedzialnoci karnej. 

10 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do wniosku 
dolqcza sic dokumenty potwierdzajce spelnianie przez kandydata kryteriow. 

" Zgodnie z art. 131 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), w przypadku 
rownorzçdnych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie postçpowania rekrutacyjnego lub je2eli P0 zakoticzeniu tego 
etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postçpowania rekrutacyjnego s 
brane pod uwagc kiyteria okretone przez organ prowadz4cy. 



prowadz4 gospodarstwo role 	lub 	pozarolniczq dziala1noé 
gospodarcz 

kandydaci, których rodzeñstwo uczçszcza do szkoly znajdujqcej Pisemne owiadczenie 

2. sic w obwodzie przedszkota/oddziau przedszkolnego/innej formy rodzica kandydata 8 pkt 
wychowania przedszkolnego;  

przedszkote, oddzial przedszkolny lub jima forma wychowania Pisemne owiadczenie 
przedszkolnego wskazane we wniosku jest najbIiej poloonym rodzica kandydata 6 kt p  3 • od 	miejsca 	zamieszkania dzieckalmiejsca pracy jednego 	z 

rodziców; 

kandydat, ktorego rodzic/opiekun prawny korzysta z Orodka Pisemne owiadczenie 4p kt 
• Pomocy Spolecznej. rodzica kandydata 

Maksymalna liczba punktów mo1iwa do uzyskania 28 pkt 

1. Do wniosku dolqczam dokumenty o spelnieniu kryteriów wymienionych w punkcie 

V. Wypelnia Komisja Rekrutacyjna 

Speinianie kryteriów ustawowych 

L.P. Kryterium Potwierdzenie spelnienia 
kryterium 

1. Wie1odzietnoó rodziny kandydata 
2. Niepelnosprawnoó kandydata 
3. Niepelnosprawno6 jednego z rodziców kandydata  
40 Niepelnosprawno.ô obojga rodziców kandydata  
5. Niepelnosprawnoó rodzeñstwa kandydata  
6. 1 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
7. Objccie kandydata piecz4 zastçpcz 

Spelnianie kryteriów dodatkowych _____ 
L.p. Kryterium Liczba punktów za zgloszenie 

kryterium 

1. oboje rodzice/prawni opiekunowie tub rodzic samotnie 
wychowujqcy dziecko wykonuj4 pracç na podstawie 
umowy o pracç tub umowy cywilnoprawnej, ucz4 sic w 
trybie 	dziennym, 	prowadzq 	gospodarstwo 	rotne 	tub 
pozarolniczg dzialalno9d gospodarcz 

2. kandydaci, 	których 	rodzeñstwo 	uczçszcza do 	szkoly 
znajdujqcej 	sic w 	obwodzie 	przedszkolaloddzialu 
przedszkolnego/innei formy wychowania przedszkolnego 

3. przedszkote, 	oddzial 	przedszkotny 	tub 	jima 	forma 
wychowania przedszkotnego wskazane we wniosku jest 
najbti±ej 	poloonym 	od 	miejsca 	zamieszkania 
dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców  

4. kandydat, ktorego rodzic/opiekun prawny korzysta z 
Orodka Pomocy Spolecznej 

Suma punktów uzyskanych wg spelniania kryteriów Lcznie punktów 

Kandydat jest niieszkañceni gniiny.................................................................. 



Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i zalqcznikach do wniosku bçdq 
wykorzystywane wytqcznie dia potrzeb zwiqzanych z postçpowaniem rekrutacyjnym, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz zalqcznikach do 
wniosku sq dyrektorzy przedszkoli, oddzialów przedszkolnych przy szkole oraz innych 
formy wychowania przedszkolnego, wskazanych w II czçci wniosku. 

3. Zgodnie z art. 158 ust. 6 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1082 ze zm.), w terminie 3 dni od dnia podania podaje sic do publicznej wiadomoci listy 
kandydatów przyjçtych i kandydatów nieprzyjçtych, rodzic kandydata mote wystqpió do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzqdzenie uzasadnienia odmowy przyjçcia 
kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej szkoly lub publicznej placówki. 

4. Zgodnie z art. 158 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1082 ze zm.), uzasadnienie sporzqdza sic w terminie 3 dni od dnia wystqpienia przez 
rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w art. 158 ust. 6 tej ustawy. 

5. Zgodnie z art. 158 ust. 8 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1082 ze zm.), rodzic kandydata mote wnieá do dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoly tub pubticznej ptacówki odwolanie od rozstrzygniçcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

6. Zgodnie z art. 158 ust. 9 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zm.), dyrektor pubticznego przedszkola, pubticznej szkoly lub publicznej 
placówki rozpatruje odwolanie od rozstrzygniçcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa 
w art. 158 ust. 8 tej ustawy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwolania. Na 
rozstrzygniçcie dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly lub publicznej 
placówki sluzy skarga do sqdu administracyjnego. 

Owiadczenia wnioskodawcy 

1. Owiadczam, pod rygorem odpowiedzia1noci karnej, te podane we wniosku oraz 
zalqcznikach do wniosku dane sq zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyra2am zgodç na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 
zalqeznikach do wniosku dia potrzeb zwiqzanych z postçpowaniem rekrutacyjnym 
zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia lOmaja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781). 

3. Skiadane owiadczenia podlegajq weryfikacji. 
Zgodnie z artykulem 150 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1082 ze zm.), Przewodniczqcy komisji rekrutacyjnej mote zqdaó dokumentów 
potwierdzajqcych oko1icznoci zawarte w owiadczeniach, o których mowa w art.150 ust. 
2 tej ustawy, w terminie wyznaczonym przez przewodniczqcego, lub mote zwrócié sic do 
wójta ( bunnistrza, prezydenta miasta) wlaciwego ze wzglçdu na miej see zamieszkania 
kandydata o potwierdzenie tych okoticznoci. Wit (burmistrz, prezydent miasta) 
potwierdza te oko1icznoci w terminie 14 dni. 

Data 	 Czytelne podpisy wnioskodawców - rodzicôw kandydata) 



• Decyzjq Komisji Rekrutacyjnej na posiedzeniu w dniu .....................kandydat zostal 

zakwalifikowany I niezakwalifikowany do ....................................................... 

Podpisy czonków Komisji Rekrutacyjnej: 

Przewodniczcy Komisj i.......................................... 

CzlonekKomisji.................................................... 

Czlonek Komisji.................................................... 

Kandydat w wyniku postçpowania rekrutacyjnego uzyskal lqcznq liczbç punktów ............. 

• Decyzjq Komisji Rekrutacyjnej na posiedzeniu w dniu ........................kandydat 

przyjçty / nieprzyjcty do ..................................................na rok szkolny 

Podpisy czonków Komisji Rekrutacyjnej: 

Przewodnicz4cy Komisj i.......................................... 

Czlonek Komisji.................................................... 

CzonekKomisji.................................................... 


