Wniosek o przyjęcie kandydata
do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach.
Zgodnie z art. 149, 150 ustawy „Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 roku ,poz. 59 z dnia 11 stycznia
2017 roku ) oraz w związku z artykułem 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku „Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 60 z dnia 11 stycznia 2017 roku)
składam wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Masłowicach na rok szkolny 2017/2018:

Imię i nazwisko kandydata
pierwsze imię

drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Miejsce
urodzenia(dobrowolnie)

Adres zamieszkania kandydata
Kod pocztowy
Ulica

Miejscowość
Poczta
Numer domu

Dane rodziców/ opiekunów prawnych
1) Dane matki/ opiekuna prawnego
pierwsze imię

Numer mieszkania

drugie imię
Nazwisko

Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość
Poczta

Ulica

Numer domu

2) Dane ojca/opiekuna prawnego
pierwsze imię

Numer mieszkania

drugie imię
Nazwisko

Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość
Poczta

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Mam/y świadomość iż cytowana ustawa Prawo oświatowe w art. 156 daje nam możliwość złożenia wniosku
do trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wieluń.
Rozumiem/my, że mogę wskazać (liczone razem) jedno, dwa, lub trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wieluń. Wskazując inne przedszkola i oddziały przedszkolne mam
świadomość, że na obecnym etapie rekrutacji powinienem/powinniśmy złożyć bezpośredni wniosek do innych
przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych osobiście.
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1) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach, Masłowice 1,
98-300 Wieluń.
2) ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...............................................................
3) ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................................................
Do wniosku dołączam/y: Proszę zaznaczyć TAK jeśli Państwo dołączacie dokument, NIE jeśli Państwo nie
dołączacie dokumentu.
TAK

NIE

1□

□
2□ □
a□
b□
c□
d□

□
□
□
□

3□ □

1) Oświadczenie o wielodzietności kandydata
2) Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)
a. kandydata
b.

jednego z rodziców

c.

obojga rodziców

d.

rodzeństwa kandydata

6□ □

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2016 roku poz. 575, 1583 i 1860)
5) Oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w systemie dziennym lub
prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności
gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
6) Akt urodzenia kandydata (do wglądu)

7□ □

7) Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania kandydata.

4□ □
5□ □

8□ □

8) Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego jako mieszkańca Gminy
Wieluń co najmniej jednego z rodziców.
Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zostaliśmy poinformowani, że kryteria przyjęć do Oddziału Przedszkolnego w SP Masłowice
oraz link do wykazu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Wieluń dostępne są na
bip-sp.maslowice.um.wielun.pl
Podpis 1)………………………………………..data………………………………………
Podpis 2) ……………………………………….data………………………………………
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