Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.43.2017 Wójta Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2017r.

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)
na rok szkolny .........................................

……………………………………………………………...
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka)
……………………………………………………………...
(adres miejsca zamieszkania 1)

………………………………………………………………
(telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej)

Ja niżej podpisana/y wnioskuję, o przyjęcie do ....................................................
w ....................................................
mojego dziecka …………………………………………..……,
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego ……………..….………….
(data urodzenia dziecka) )

PESEL dziecka ……….……………….……... /lub …………………….......................................…/
(w przypadku braku PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka)

W przypadku braku miejsc w tym przedszkolu, wnioskuję o przyjęcie dziecka do:
1. …………………………………………. w ………………………….. lub
2. …………………………………………. w ……………………………...

…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………
( podpis rodzica/prawnego opiekuna)

(wypełnia placówka przedszkolna)
……………………………………………………………...
(miejscowość i data wpływu wniosku)

……………………………………………………………...
(pieczęć przedszkola i podpis dyrektora potwierdzający przyjęcie wniosku )

1

Może być odmienne od miejsca zameldowania.
1

Pouczenie:
Jeśli kandydat spełnia któreś z kryteriów, o których mowa w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające ich spełnianie, to jest:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata podpisane przez jego rodziców ( prawnych
opiekunów),
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948) – dotyczące kandydata lub jego rodzeństwa lub rodziców,
c) 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,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583, 1860).
Jeśli kandydat spełnia któreś z kryteriów określonych przez Radę Gminy Bochnia, do wniosku dołącza się
dokumenty potwierdzające ich spełnianie, to jest:
a) oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do przedszkola o obowiązku objęcia dziecka rocznym przygotowaniem przedszkolnym w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja,
b) dokumentację medyczną bądź inną potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego, czy sytuacji
zdrowotnej w rodzinie,
c) zaświadczenie o zatrudnieniu, o studiowaniu w trybie dziennym, o podleganiu ubezpieczeniu
społecznemu rolników lub podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub rodzica samotnie wychowującego dziecko),
d) oświadczenie/zobowiązanie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego w kwestii wymiaru dziennego czasu pobytu dziecka w
przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.
e) oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do przedszkola, że rodzeństwo
kandydata do przedszkola uczęszcza już do tego samego przedszkola.

