
WoJT
Gminy Bneźnica '*,#,ń:[x?}i:z2:i::r,

z dnia 18 stycznia 2022 r.oku

w sPrawie okreŚlenia vlzofu wniosku o przyięcie do publicznego ptzedszkola, oddziŃu
Przedszkolnego w publicznej szkole podstawowei, dla których organem ptowadzącym iest
Gmina Brzeźnica

Na Podstawie at-t. 1,52 w zwtę|<u z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustaw1, z dnia 14 gtudnia 2076 t. -
Prawo oświatowe (t. j. Dz TJ. z 2021, f ., poż. 1082 z późn, zm)

\Wóit Gminy Brzeźnica
zarządza, co następuie :

§1

OkreŚla się rvzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, od,Jzlzłu przeclszkolne5p
w Publicznej szlioie podstawowej, dia któtych ofgżnem ptclwadzącyrrr jest Gmina
Brzeźntca, zgodnie z załącznlkiem do niniejszego zatządzenta.

§2

'I'raci moc Zatządzenie Nr ()5,0050.1,92.2021 Wojta Gminy l3ueźntca z dnia 18 sq,,czrria
202'l rcku w sPrawie okreŚlenia wżol1} wniosku o przyjęde do publicznego przeclszkola, oddziału
Ptzedszkolnego §/ publicznej szkole podstaworvej, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Btzeźntca.

§3

§VYkonanie 'Zau$zaia powierza sĘ f)yrektorom placówek oświatowych, dla których ofćłanem
prowadzącym jest Gmina Ikzeźntca.

§4

Zarządzeni,e wchodzi w Ącie z dniem podpisania.

WoJT
GminyĘfueźnlca

,nr'k.ffił*Antos



WOJT
Gminy Bzeźnica

Załącznik
do Zatządzenia Nr OS.005 0.265.2a22
Wóita Gminy Btzeźnica
z dnia 18 stycznia 2022 rcku

WNIOSEK O PRZĘĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOIA/
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO §r PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTA§rO§/EJ,

DLA KTÓRYCH ORGANEM PRO§rADZĄCYM JEST GMINA BRZEŹNICA"'

Proszę o przyięcie moiego dziecka do:

(rlazwa publiczrrego przedszkola/ oddziah przedszkolr-rego rv publicztlej szkole poclstawowei z poclanicm miejscowośc|

na .,.......,.....,.. godzin dziennie, ti, od godzirry..,........... do godziny

I. DANE KAND\TATA
Imię: ,

Nazrvisl<c,l:

I)ata i mieisce urodzenia:

Numcr PIiSE].:

(w przypadhr brakrr nunreru PESEI)

Adtes zamieszkania kzindydata: ....

Miejscowość:

Ulica:.. ..... nf domu.......

Kodpocztowy:.......

il. DANERoDzICÓw/oPIEKUNÓwpnłwr.rycHKANDYDATA

Dane matki Darre ojca

Imiorra: Imiorra:

Nazwisko: Nazwisko:

tel. kontaktowy: tel. kontaktorvy:

adres e-mail: adres e-mail:

adres zamieszkania:

kod pocztowlł

mieiscowość:

ulical

Nr domu:

adres zamieszkanial

kod pocztowy:

mieiscowość:

ulica:

Nr domu:

§/YBRANE PI-ACOWKI: (koleiność placówki od najbardziei do najnrniej preferowanych)

1.

2.

III.

3.



IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓ§r NA KOLEJNYCH ETAPACH
REKRIJTACYJNYCH
1. Kfytcria u.ynikaj,lr:c z ustaivy Prawo oświatow,e, rnaiące iednakową wartość:

* aznacza rodzinę wychowtliącą ttoje i więcej dzieci
Zatrtyczntkt Ponvierdzajace spełnianie kr:yteriórv są składane rv oryginale. notarialne poświaclczonei kopii atł:cl
'uv Postaci urzędorvo poŚwiadczcltrego zgo<lnie z 

^r:t. 
76a § :1 ustawy z dnia 14 ciet:vca 1960 r. - Kodeks

PostęPorvirnia Administracyinegcl oclpisu iub r.vyciąu z dclkr-rmenfu, a także mogą być składane w postaci kopii
PoŚwiadczonei za zgodność z oryginałem pftez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata,

2. Kryteńa ustalone Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 g,rrdnia 2018 roku
w sPrawie okreŚlenia kryteriów wraz z.,Iiczbąpunktów na drł"rginr etrpie posfępowania rekrutacyjnego
do Publicznyclr przedszkoli i oddziałów przedszkoinych w publicznyih szkołach poa.tu*o*yih
Prowadzonych przez Gminę BueŹnicą wraz z okreśieniern dokumentów niezbędnych 

'do

potrvierdzenia tych kryt_eriów,

WYPEŁNIA RODZIC \rYPEŁNIA K0MI§JA REKRUTACĘNA

Lp. Kryteria
Odpowiednio

zaznaczyć
znakiem X

Dokunrenty potwierdzaiące spefnianie
danego kryterium

Odpowiedrrio
zaznaczyć
znakiem X

1. Weloclzietność rodziny
kanclydata*

Oświadczenie o wieiodzietrrości rodziny
kandycjata

)
Niepe łnosprawrrość kirnclydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub

orzęczenię róv,noważne §/ rożumieniu
przeilisów ustźl\ł7 z dnia 27 sierpnia

1997 t, o relrabilitacji zawodorvei
i społecznej oraż,z.atrudriianiu osóll

niepełnosprarrmyclr

.).

Nicpcł nosprarvrrość jcclrT c1;<l

z, roclztcórv f r:pickrlrrć_lrv

p rirrvtlych kallc]ydatir
jak rv plit. 2

4.
Niepe łn r:spralł,lrość obo|ga

ro dziców/clpiekunów prarvnych
katrclydata

jak w pkt. 2

5.
Niepełn osprawność rodzeńsrł.a

_ kandytlata 1akw pkt.2

6.
S2rmotlle rrrych <irvpł.atlic

lianclyclata rv r<idzinii:

pfavomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację iub akt
zgor\u or^ż oświaclczenie o salnotn)ml

wychowywaniu dziecka oraz
nievr.yclrorq,rvarriu żadnego dziecka

wspóinie z ieqo roclzicem

7.
Ob|ęcie kandydatt pieczą

zastępczi\

dokument poświadcza|acy clb|ęcie
dziecka piecz.ą zastęp czą zgodn ie
z ustawąż dnia 9 czerwca 20t1, r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

§/YPEŁNIA KoMIslA REKRUTA

Kryteria postępowania rekrutacyinego

Obojc toclzice/o1lickunclwie prar.vni kanclyclatrr
pracil i:1 ltr l l wykonui ą ro lniczltr all lo pt:zar ęslnicziŁ
cJziałalrlość gls1:oclarczz1 lrib strrciiują rł, systr:rnic
stacionarnynr; lrryterium stosuie się r<'lwlrież clo

l,c.,llziclr/,,lpickLln:t i)rilwn cq( ) s;l nit )tnic
rrryclror,vr-rjl§cgo clzieckrr

R<rdzeńst"vo kandyclata uczęszcza do clanego
publicznego przedszkola, oddzialu

przedszk<llnego rv publicznej szkclle podstawowej
lub do danej publicznej szkoły potlstawowei

Odpowiedrrio
zaznaczyć
znakiemX

Liczba
punktów

Dokurrrenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

potrvierdzerrie

l spełniania
i krvteriunrr- ,-, ,
i

l

i
I

l

i

i

l
ż0

oświaclczenie
rodzicłw /opiekunów

prarvnyclr

i

I

1

I

I

I

l.,

,)

§rYPEŁNIA RODZIC

Lp.

1.

10

l),.ule potrvierclza l)yrelitor
l rł potlsl,:twic tlokumcrltacji
l.,ętlącei w 1l<lsiatl;rll itr r,lirr rcj

ieclnostlii



Wniosek o przfęcie
c1o publicznego

przedszk lafoddziału
przcdszkolnego rv pulllicznej

szkole podstawowei, dla
których organem

prowadz,.y:ym jest Gmina
Rrzeźnica

Wcześnieis zzr t,lata uro dzcl,liir rv przvp zid li u
kanclydlrtćlrv uzvs kui.lcydr raki1 sarną licz bę

punlitćxv z pc_lzclstałyclr kryteri,ćlrv

oświadczenie
rodziców/opiekrrnów

prawnych

llodzice/opiekunowie pralsni karrdydata
zadęklar<lwali korzystanie z oferty publiczrrego

przedszkoia/oddziału przedszkolnego w
publiczrrej szkole poclstawo$iei w zakresie

ptzekraczilLcym r ea|izaci1 poclstawy progrzmowej
wychorvania przcldszk<llncgo - na rvięcej niż 5
goclzin ciziennie (5 punktorv za każdzlgodzinę

p<lrłryże|)

PrzewodniczącY Komisii Rekrutacyinej może żądać dokurnentów potrvier<_lzających okoliczności z^warte
rv oŚvziaclczeniaclr, w terminie,wyznacżonym pueż przęwotlrricz,ącego.

v. oŚ§rIADczENIA oRAz INFORMACJA o PRZET§rARZANIU DANYCH
1. OŚr.viadczam, że infor:rnacje przedłoż,o,ne w niniejszym wnios]ru są z-goclne że stanem faktrycznym

i icstem Świacloma/y odpowiedzialności kanrei za zlożenit. fałszy,wego oŃarlczenia.

2. OŚwiadczarą Że rriezwloczrrie powiadclrnię Dyrelctora jednostkr o zmianie <1anych zalvartychwe wniosku.
VI. INFORMACJA DOTYCąCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBO§rYCH

1. Administratorern Pani/Pana danych osobo\ilych jest:

(nazwa Publicznego ptzedszkola/oddziahr przedszkolnego w prńliczrrej szkole podstawowej)

t<o19kt z InsPektorem Ochrony Danyclr Osoborvych można uzyskać pod adresem e_mail:
i u l(t i, ll t:t :, tt i t,l. t: 1.

PanifPana dane osobowe ptżel\Narzale będąw celu:
o uczesfflictura w PostęPowaniu rekrutacy|nym o przyjęcie clo publicznego przeclszkola/oclclzialu

Przedszkolrrego w Publicznei szkole podsfarvorvei, dla których Órgn"rn |rowadzącym iest Gmirra
BrzeŹntca - Podstarrą p,rzeŃ,larzattia jest wypełnienie'obŃąku p.u*n.go'ci,ązącego na
Admirristratotze Oraż niezbędność przetwarzanii ze względów młię.artych rń:rny^ intJre."m
PublicznYm na Podstarvie przrwa Unii iull pra-,va pństwa członkowskiego określónyclr ust:rw,.1z dnia 14 grutlnia 2016 t. - Prawo oświatorve oraz 0chrvałąNr li/9/2018i].ady Gminy Rrzeźnica
z dnia 19 grutlnia 2018 r.,

o obronl Przed ervenfulalnymi rosz.czerriami - podstawą ptz,et:lratzaniajest niezbędność clo rca|izacji
prawnie uzasaclnionego interesu Administratora,

o wYPełnienilr obowiązkóvr dotyczących przechciwywania i archiwizacji clokumentacji _ podstawą
Przetslarzznia jest lvypełnienie obowiązku prav/nego ciązącego na Aclministra totże.

Pant/Prna dane bęrl'.1Przekazlruzarre tylko poc,lmiotom uprawniorrym clo ich przet:,varzania na poclstar,vie
PrzePisów Pralva lub stos<rwnyclr rrmów poclpi.*y.ń z Acimlnistrato..* i przet*arraiąĆyr:h dane
osollorve na jego polecenic.

P'ani/Pana dane osolrowe bęcląprzechowJlwane przez okres niezbęclny dlarealizacjtcelów, <1o momentu
Przedawnierria toszczei'l oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechow}rvania dokurnentacii
rvyrriĘącego z przepisów prawa.

W zakresie Przewidzianl'nr.przepisami prawa posiada PanifĘan praw-o dostępu <]o sw-oich danyclr
osoborłYch, ich sProst<rwanią usunięcią ognniczenia przetslarzatlia oroz *ni..i"nia sprzeciwu wobec
przetwlarzania,

W PrzYPaclku użnalria, iż przelsłarz,attie P,arti/Pana danych osobowych nźlrusżż przepisy RODS,
Posiaria Pani/Pan p awo rvniesienia sk,.ugi clo Prezeszr Urzęciu Oclrrony l)anych osobÓ*ych. '

Poclanie Prze.z, P'N'tl4/Pafia clanych osobo-,vyclr jest wymogem ustawo\łTm, Niepodanie dłryclr
sporvcldu je niemożrrość uczes tnictwa w pos tępo\vaniu rekrutacf nym.

Pani/Pana datre osobowe nie bę<lą rłykorzystywane clo zautomatyżovanego podejmorvania decyz.ii, rv
tym profilowania.

4.

5.

7.

B.

(data i podpisy todziców/opiekunów ptawrryclr)

_). 5

4. 5



VII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
l(omisja Rekrutacyjrra na posiedzeniu w dniu

A) zakwalifikowała clziecko do Publicznego przedszkclla/odclziału przedszkolnego w publlcznej szkole
poclstawovei i korzystarriir z goclzin pobpu,

Uzyskana ilość punktów: ..................

B) nie zakrvalifikorvała dzieckur r1o pulrlicznego przeclszkoIa/otl,działu przerlszkolnego rv publicznei szkolepodstawowe i korzystania z gc,dzii pobytu z powoclu:

Uzyskana liczb a punktów:

Podpisy członków komisji :
WoJT

GminyBfńźńca

mgr in{ffiławAnfos


