
Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Leoncin z dn.28 !utego2017 

WNIOSEK ZGLOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

(Wniosek wyp&niajq rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjcie nalezy wypethiô drukowanymi literami. Przy 

oznaczeniu * skreIiá niewaciwe, ** wybraá waciwe: PP ,Anulka" w Leoncirile, PP Jacek i Agatka wesoa i twOrcza gromadka" w 

Leoncinie, PP " Adat I Ola idq do przedszkola" w Glusku) 

Proszç o przyjcie dziecka do punktu przedszkolnego wg nastpujqcej koIejnoci: 
(1 - oznacza plac6wkQ najbardziej preferowan; 3 - oznacza plac6wkQ najmniej 
preferowa nq)  

Nazwa I adres placOwki** Deklarowana Iiczba godzin pobytu dziecka* 

5 godzin powyej 5 godzin 
1.  

2.  5 godzin powy2ej 5 godzin 

3.  
5 godzin powy±ej 5 godzin 

[ 	
KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
imiç I drugie imi 

nazwisko 
PESEL  

data 
u rodzen ia 

miejsce urodzenia 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  
ulica nr 

domu 
nr 
mieszkania 

kod 
pocztowy  

miejscowoô 

gmina  powiat  



I 	KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICOW DZIECKN 
OPIEKUNOW PRAWNYCH 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
imiq I Inazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA  
ulica nr 

domu 
nr 
mieszkania 

kod pocztowy  miejscowoó 

gmina  powiat  
telefon komOrkowy adres e-mail 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
nazwa firmy 

adres firmy 
telefon kontaktowy 

DANE OSOBOWE OJCNOPIEKUNA PRAWNEGO 
imiç I Inazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA  
ulica nr domu nr 

mieszkania 
kod pocztowy  miejscowoo 

gmina  powiat  
telefon komórkowy adres e-mail 
MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
nazwa firmy 
adres firmy 
telefon kontaktowy 

KRYTERIA PRZYJC 
(w przypadku spelniania danego kryterium proszç postawiô znak ,,X") 

Kryteria obowiqzkowe 
(art. 131 ust. 2 Prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. - Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59)  
1.  Wielodzietnoé rodziny kandydata 

zalcznik: owiadczenie o wie!odzietnoci rodziny kandydata.  
2.  Niepethosprawnoô kandydata 

zaIcznik: orzeczenie o pot,zebie ksztalcenia spec]alnego wydane 
ze wzgIdu na niepeInosprawno 	orzeczenie o 
niepeInosprawno.ci lub o stopniu niepeInosprawnoci lub 
orzeczenie r6wnowa2ne w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 27 



sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej I spolecznej oraz 
zatrudnianiu osOb niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).  

3.  Niep&nosprawnoô jednego z rodziców kandydata 

Zatqcznik: orzeczenie o niepeInosprawnoci lub o stopniu 
niepeInosprawno.ci lub orzeczenie rOwnowane w rozumieniu 
przepisOw ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej 
/ spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2046).  

4.  Niep&nosprawnoO obojga rodzicOw kandydata 

zaIcznik: orzeczenie o niepeInosprawnoci lub o stopniu 
niepetnosprawnoci lub orzeczenie rOwnowane w rozumieniu 
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej 
/ spolecznej oraz zatrudnianiu osOb niepelnosprawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2046).  

5.  Niep&nosprawnoá rodzeñstwa kandydata 

zatcznik: orzeczenie 0 potrzebie ksztatcenia specjalnego wydane 
ze wzgIdu na niepetnosprawno.ó, orzeczenie 0 

niepeThosprawnoci lub o stopniu niepeThosprawno.ci tub 
orzeczenie r6wnowa2ne w rozumieniu przepisOw ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej I spolecznej oraz 
zatrudnianiu osOb niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)  

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

za/qcznik: prawomocny wyrok sdu rodzinnego orzekajcy rozwód 
lub separacj tub akt zgonu oraz o.wiadczenie 0 samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywanlu 2adnego dziecka 
wspólnie zjego rodzicem).  

7.  Objcie kandydata pieczel zastppczel  

zaIcznik: dokument potwierdzajqcy objcie dziecka piecz 
zastppczq zgodnie 
z ustawq z dnia 9 czewca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny / systemie 
pieczy zastE?pczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 ze zm.). 

Kryteria dodatkowe 
1. Dochôd na 1 czonka rodziny (netto) 

Zalqcznik: O.wiadczenie rodzicOw/prawnych opiekunow dziecka o dochodzie 
na czlonka rodziny 



2. Patnicy podatku dochodowego od osOb oboje 
fizycznych na rzecz Gminy Leoncin rodzice/opiekunowie  

jeden rodzic/opiekun 

zalcznik: Owiadczenie o rozliczaniu 
podatku dochodowego od osob 
fizycznych na rzecz Gminy Leoncin (od 

Rodzic/prawny opiekun 
samotnie wychowujcy 
dziecko 

ka±dego z rodzicOw/prawnych 
opiekunOw)  

3 Rok urodzenia kandydata 2012 
2013 

zalqcznik: Dokumenty potwierdzajce date urodzenia 2014 
dziecka 

4. Aktywnoó zawodowa rodzicOw oboje 
kandydata rodzice/opiekunowie 

pracujej  
jeden rodzic/opiekun 
pracuje  
•aden z 
rodziców/opiekunáw nie 

zalqcznik: Owiadczenie o pracuje  
zatrudnieniulnauce lub pro wadzeniu oboje rodzice uczqcy sic 
gospodarstwa rolnego albo w trybie dziennym  
pozarolniczej dziaIaInoci gospodarczej jedno z 
obojga rodzicOw/prawnych opiekunOw rodziców/opiekunów 
lub samotnego rodzica/prawnego prawnych uczqcy sic w 
opiekuna trybie dziennym  

pracujqcy/ studiujcy 
rodzic/ prawny opiekun 
samotnie wychowujqcy 
dziecko  

- Rodzeñstwo kandydata kontynuuje edukacjq przedszkolnq w roku 
5. szkolnym 2017/2018 we wskazanym punkcie przedszkolnym 

zalqcznik: Owiadczenie rodzicOw/prawnych opiekunów 

INFORMACJE 0 DZIECKU 



Inforrnacje o stanie zdrowia dziecka mogqce mieô znaczenie podczas pobytu dziecka w 
przedszkolu/ oddziate przedszkolnym w szkole podstawowej/ punkcie przedszkolnym*:  

Pouczenia: 
Jestem §wiadomy/a odpowiedziaInoci karnej za zo±enie faszywego owiadczenia. 

podpis matki/opiekunki prawnej 	 podpis ojca/ opiekuna prawnego 

data 

Wyra2am zgod na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 
zawartych we wniosku o przyjcie do cetôw zwiqzanych z przeprowadzeniem naboru do 
przedszkola oraz organizacjq pracy I funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawq z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

data 	 podpis matki/opiekunki prawnej 	 podpis ojcal opiekuna prawnego 

UWAGA! Wypetniony i podpisany wniosek o przyjqcie do punktu przedszkolnego 
nalezy oddaó w placówce najbardziej preferowanej. 



(imiç i nazwisko) 

(adres zameldowanialzamieszkania) 

OWiADCZENIE 

Uprzedzony o odpowedzia1noci karnej z art.233 § lKodeksu Kamego If Kto, skiada 

zeznanie rnajqce s1uy6 za dowód w postçpowaniu sqdowyrn lab w innym postçpowaniu 

prowadzonym mx podstawie ustawy, zeznaje iieprawdç lab zataja prawd, podlega karze 

pozbawienia wolnoci do kit 3 (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 zpon. zm.) za skiadanie falszywych 

zeznañ owiadczam, ±e: 

(czytelny podpis 

6 


