Zatcznik Ni 3 do Zarzdzenia Nr 10/2018
Wájta Gminy Leoncin z dnia 29 stycznia 2018 r.

Kierownik Punktu Przedszkolnego

(nazwa I adres placówki do której skadany jest wniosek)

WNIOSEK 0 PRZYJCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZIC6W1
IMIç/IMIONA KANDYDATA
NAZWISKO KANDYDATA
DATA URODZENIA KANDYDATA
MIEJSCE URODZENIA KANDYDATA
PESEL
w przypadku braku numeru PESEL—seria I numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzajcego_tozsamo

IMIONA I NAZWISKA
RODZICOW KANDYDATA

matki
ojca
kod pocztowy

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA
KANDYDATA

miejscowosc
ulica

/

numer domu
numer mieszkania
kod pocztowy

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
KANDYDATA

mlejscowosc
ulica

/

numer domu
numer mieszkania

-

matki

NUMERY TELEFONOW
I ADRES POCZTY ELEKTRONICZENEJ
RODZICOW KANDYDATA

-

MIEJSCE PRACY RODZICOW
KANDYDATA
(nazwa, adres, numer telefonu)

1 Pod

oca

matki

ojca

pojciem rodzicOw natezy rozumiee tak±e prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujce pieczq zastqpczq nad dzieckiem

Proszq o przyjcie dziecka do punktu przedszkolnego wedtug nastpujcej koIejnoci:
(1 —oznacza plac6wkq najbardziej preferowanq; 3— oznacza plac6wkq najmniej preferowan)

*

niewlasciwe skrelk

I LP. I

KRYTERIA
elodzietnok rodziny kandydata
ogwiadczenie o wietodzietnoci rodziny kandydata

petnosprawnok kandydata
2 zafcznik: orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego wydane ze wzgtdu na niepefnosprawno, orzeczenie
o niepeInosprawnoci tub o stopniu niepeInosprawnoci tub orzeczenie równowane w rozumierilu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej I spo{ecznej oraz zatrudnianlu osOb
niep&nosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

iepetnosprawnote jed nego z rodziców kandydata
3

z
orzeczenie o niep&nosprawrioci lub o stopniu niep&nosprawnoci tub orzeczenie równowa±ne w
rozumiertiu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej I spotecznej oraz zatrudnianlu
osób nieoethosørawnvch (Dz. U. z 2016 r. ooz. 2046)

iepetnosprawnogd obojga rodziców kandydata

4

zafqcznik: orzeczenie o niepeInosprawnoci lub o stopniu niepefnosprawnoci tub orzeczenie r6wnowa2ne
rozumientu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianlu
~osób nieoetnosorawnvch (Dz. U. z 2016 r. ooz. 2046)

iepetnosprawnoge rodzeristwa kandydata
zaIcznik: orzeczenie o potrzebte ksztatcenia specjatnego wydane ze wzgIdu na niepetnosprawno, orzeczenie
o niepe{nosprawnoci tub o stopniu niepefnosprawnoci lub orzeczenie rOwnowathe w rozumienlu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spoleczrtej oraz zatrudniantu osób
niepe{nosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
6

z
prawomocny wyrok sqdu rodzinnego orzekajqcy rozwOd lub separacjq lub akt zgonu oraz
ogwiadczenie o samotnym wychowywanlu dziecka oraz niewychowywanlu ±adriego dziecka wspOlnie z jego

Objcie kandydata pieczq zastpcz
za{cznik: dokument potwierdzajcy objcie dziecka pieczq zastpczq zgodnte z ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny I systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)

I

INFORMACJA 0 SPEtNIENJU KRYTERIOWDRUGIEGO ETAPLI REKRUTACVJNEG02
1 kryteria zgodnie z Uchwatq Rady Gminy Leoncin nr [11/268/18 z dnia 25 stycznia 2018r
2.wprzypadku spetniania danego kryterium nalezy postawid znak,,X"

U'.

KRYTERIA
Dochód na osobq w rodzinie3
zatqcznik: owiadczenie rodziców/prawnych opieku nOw dziecka

Aktywnog6 zawodowa rodziców:

2

•

Dziecko, którego oboje rodziców pracuj

•

Dziecko, którego jecino z rodziców pracuje

•

Dziecko, którego oboje rodzice nie pracuj*cl

•

Dziecko, którego jedno z rodziców studiuje dziennie

•

Dziecko, którego oboje rodziców studiuje dziennie

•

Dziecko, którego rodzic samotnie wychowujcy pracuje lub studiuje dziennie

zatqcznik: owiadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej
dziataInoci gospodarczej obojga rodzicOw/prawnych opiekuriOw lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

3

Dziecko, którego rodzice lub rodzic samotnie wychowujqcy dziecko sq platnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Leoncin
(podatek dochodowy pacony w Urz9dzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckiem lub podatek rolny w Gminie Leoncin)
zatqcznik: owiadczenie obojga rodzicOw/prawnych opiekunOw lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna o
rozliczaniu podatku dochodowego od osOb fizycznych na rzecz Gminy Leoncin

4

Dziecko, którego jeden z rodziców jest platnikiem podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz Gminy Leoncin
(podatek dochodowy pfacony w Urzdzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckiem lub podatek rolny w Gminie Leoncin)
zaIcznik: owiadczenie jednego z rodzicOw/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osOb
fizycznych na rzecz Gminy Leoncin

Dziecko, którego rodzetistwo uczszczato lub uczszcza do punktów przedszkolnych na
:erenie Gminy Leoncin
zatqcznik: owiadczenie rodziców/prawnych opieku nOw o uczszcza niu do punktu przedszkolnego rodzerstwa
kandydata

Dekiarowany czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym wynosi, co najmniej 8 godzin

6
zatcznik: owiadczenie rodzicOw/prawnych opiekunOw o planowanym pobycie dziecka w punkcie
przedszkolnym

INFORMACJE 0 STANIE ZDROWIA DZIECKA
mogce mec znaczene podczas pobytu dziecka

2

w plac6wce4

Zgodnie z art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z pó±n. zm.) w przypadku równorzdnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postpowania rekrutacyjnego lub je±eli p0 zakoriczeniu tego etapu dany publiczny punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postçpowania
rekrutacyjnego sq brane pod uwagq kryteria okreIone przez organ prowadz4cy
Zgodnie z art.131 ust. 9 Ustawy - Prawo owiatowe pod pojciem dochodu, rozumie siq dochód o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o dwiadczeniach
rodzinnych, z tym ±e w przypadku przychodów podlegaj4cych opodatkowaniu na zasadach okreIonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 Iipca 1991 r. o podatku
dochodowych od osób fizycznych pomniejsza siq je 0 koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, sktadki na ubezpieczenia spolecznej niezaliczone do
kosztów uzyskania przychodu oraz sktadki przychodu oraz sktadki na ubezpieczenia zdrowotne. Przy obliczaniu dochodu na czlonka rodziny, bierze siq pod uwagq przecitny miesitczny
dochód z 3 miesicy wybranych sporód ostatnich 6 miesicy poprzedzajcych ziozenie wniosku.
Zgodnie z art. 155 Ustawy - Prawo owiatowe w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placOwce odpowiedniej opieki, odywiania oraz metod opiekuñczo-wychowawczych rodzic
dziecka przekazuje dyrektorowi placówki uznane przez niego za itotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
3

INFORMACJE DLA RODZICOW
Szczegó{owe informacje dotyczqce postpowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupe{niajqcego dostpne sq w Regulaminie
rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych, których organem prowadzgcym jest Gmina Leoncin. Terminy skthdania wriiosków
okreIane sq co roku w Harmonogramie postçpowania rekrutacyjnego.
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku I zaqcznikach do wniosku bdq wykorzystywane wy{qCznie dia potrzeb zwiqzanyCh
z postpowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017
poz. 59 z pón. zm.)
Owiadczam, ze podane we wniosku oraz zaqCznikach do wniosku dane sq zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Zobowiqzujq siq do poinformowania Kierownika Punktu Przedszkolnego o zmianie danych zawartych we wniosku.
Jesteni wiadomy(a) odpowiedzialnoci karnej za zoenie fatszywego owiadczenia.
Wyra±am zgodq na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz zatqcznikach do wniosku dia potrzeb
zwiqzanych z postpowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

(czytelny podpis rodzica/rodzicáw)

(date)

UWAGA! Wypetniony i podpisany wniosek o przyjcie do punktu przedszkolnego nalezy odda
w placówce najbardziej preferowanej

4

