Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021
w roku szkolnym: 2019-2020

Identyfikator
wniosku

MŁAWA
Dane osobowe dziecka
Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr PESEL)

PESEL

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

-

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka

Ulica

Nr domu
Miejscowość

Kod

Mieszkanie

Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Proszę o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (proszę wpisać wybrane placówki/szkoły, nie więcej niż 3,
w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej)
Przedszkole/szkoła podstawowa

Preferencja

1.
2.
3.

Dane rodzica* (matki)

Dane rodzica* (ojca)

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Tel. kontaktowy – jeżeli posiada**

Adres e-mail – jeżeli posiada**

Tel. kontaktowy – jeżeli posiada**

Adres zamieszkania rodzica* (matki)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica

Nr domu

Kod

Miejscowość

-

Mieszkanie

Adres e-mail – jeżeli posiada**

Adres zamieszkania rodzica* (ojca)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica

Nr domu

Mieszkanie

Miejscowość

Kod

-

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.
** W przypadku braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać "nie posiadam".

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora przedszkola/szkoły
o zmianie danych w nim zawartych.
Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) do niniejszego wniosku dołączam
dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie „Załącznik do wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów”.
W przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do przedszkola/szkoły wskazanej na dalszej preferencji, wyrażam zgodę na przekazanie wniosku wraz z dokumentacją
do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/szkoły, w tym w systemach informatycznych. Wyrażam zgodę na przekazanie tych danych przedszkolu/szkole oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych
przez te podmioty. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1781) Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej przedszkola/szkoły.

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek
(wypełnia placówka)

Data i czytelny podpis rodzica
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Załącznik do wniosku
Informacje dodatkowe

Identyfikator
wniosku

MŁAWA

Pobyt dziecka w placówce
Godziny pobytu dziecka w placówce. 1 preferencja:
2 preferencja:

od

od
do

do
3 preferencja:

od

do

Deklarowany rodzaj posiłków (wpisać „TAK” lub „NIE”)
Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Dane dotyczące stanu zdrowia dziecka, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego dziecka, uznane przez rodzica za istotne
(art. 155 ustawy Prawo oświatowe)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym załączniku do wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora
przedszkola/szkoły o zmianie danych w nim zawartych.
W przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do przedszkola/szkoły wskazanej na dalszej preferencji, wyrażam zgodę na przekazanie wniosku wraz z dokumentacją
do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/szkoły, w tym w systemach informatycznych. Wyrażam zgodę na przekazanie tych danych przedszkolu/szkole oraz
organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych
danych przez te podmioty. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1781) Przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej przedszkola/szkoły.

Data i podpis osoby przyjmującej załącznik do
wniosku (wypełnia placówka)

Data i czytelny podpis rodzica
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Załącznik do wniosku
Informacje o spełnianiu kryteriów

Identyfikator
wniosku

MŁAWA

1. Kryteria określone w ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
Lp.

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

Kryterium

1

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni
odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów.
*

2. Kryteria ustalone przez Radę Miasta Mława w Uchwale XIII/186/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
Lp.

1

2

3

4

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

Kryterium
Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tym samym przedszkolu, przedszkolu lub szkole podstawowej wchodzącej w skład zespołu placówek oświatowych, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej - 20 punktów.**
Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola, przedszkola lub szkoły
podstawowej wchodzącej w skład zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 20 punktów.
Kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny albo rodzice lub opiekunowie prawni
mieszkają w Mieście Mława i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w
urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława - 35 punktów.
Pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego
kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej
działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym –
24 punkty.
Dochód na osobę w rodzinie dziecka (proszę wpisać kwotę) – od 0 do 1 punktu
a)

5
b)

W przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. 2018 poz.2220 z późn. zm) – 1 punkt
W przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w
lit. a) liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie
dziecka.

*Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni
odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów.
.

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu.

………………………………………………………………………

……………………………………………………………

Data i podpis osoby przyjmującej załącznik do wniosku
(wypełnia placówka)

Data i czytelny podpis rodzica
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Dostęp przez Internet

MŁAWA

Twoja nazwa użytkownika:
Twoje hasło:

Podając nazwę użytkownika oraz hasło na stronie

będziesz mógł/mogła edytować oraz wydrukować dokument.
Po podpisaniu dokumentu/ów, należy zanieść je do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
Będziesz mógł/mogła sprawdzić, do którego przedszkola/szkoły dostało się Twoje dziecko.

