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WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE 

 DATA ZŁOŻENIA 
WNIOSKU 

 

 NUMER 
EWIDENCYJNY  

                           / 2020 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2020 /2021 

Jestem zainteresowany/a/  oferta przedszkola w godzinach od…………..   do ……………. 

 ilość godzin pobytu ponad podstawę programową ……….. 

ilość posiłków ( właściwe podkreślić) : ilość posiłków …………. 

Śniadanie,  obiad, podwieczorek  

I.       DANE OSOBOWE DZIECKA  

                                                                          DANE  DZIECKA  

Imię ( imiona ) i nazwisko dziecka  

PESEL DZIECKA  
 

            

DATA I MIEJSCE URODZENIA  
 

 

ADRES  ZAMIESZKANIA  ZAMELDOWANIA 

MIEJSCOWOŚĆ Z KODEM   
 
 

 

ULICA , NUMER DOMU, NUMER MIESZKANIA   
 
 

 

DODATKOWE  INFORMACJE O DZIECKU                        
( PRZEBYTE CHOROBY ZAKAŹNE ,  ALERGIE, 
SKŁONNOŚCI DO OMDLEŃ, 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ itp.)  

 
 
 
 

                                                   II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do przedszkola, zgodnie z kryteriami określonymi      w Ustawie  z dnia 14 

grudnia 2016r. – Prawo oświatowe     ( Dz.U. z 2019r. , poz.1148  ze zmian.) ; Zarządzenie nr12/2020 Wójta Gminy Rogów z dnia 31 stycznia 2020r.  w sprawie 

harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych , a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia  tych kryteriów.  

i zawartymi   w regulaminie rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola w Rogowie. Proszę zaznaczyć  znakiem „x” właściwe kryterium. W przypadku zaznaczenia 

pola „odmowa” w trakcie rozpatrywania wniosku przyjmuje się, ze dziecko danego kryterium nie spełnia.  

 

KRYTERIA USTAWOWE   TAK    NIE   PUNKTY 
 

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Rogów    
wielodzietność rodziny kandydata    
niepełnosprawność kandydata    
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata    
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata    
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata    
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie    
objęcie kandydata pieczą zastępczą /dom dziecka, rodzinny dom dziecka    



GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE 
Ul. Targowa 3 
95-063 ROGÓW 

 

KRYTERIA DODATKOWE /LOKALNE,SPOŁECZNE/ TAK NIE PUNKTY 
Dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko – pracującego zawodowo , 
prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w trybie dziennym   

       

Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo , uczących się  w systemie 
dziennym lub prowadzących  działalność gospodarczą   

   

Dziecko , którego  jedno z rodziców pracuje zawodowo , uczy się w systemie 
dziennym  lub prowadzi działalność gospodarcza   

   

Deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej    
Rodzeństwo dziecka kontynuującego  edukację  przedszkolną w placówce      
Dzieci , dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu 
zamieszkania 

   

Uwaga! Rodzice spełniający kryteria rekrutacyjne zobowiązani są do złożenia dodatkowej dokumentacji w postać 

oświadczeń. Wzory oświadczeń są do pobrania u dyrektora placówki bądź osoby wyznaczonej do ich wydawania. 

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

   MATKA / OPIEKUN PRAWNY  OJCIEC /OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I NAZWISKO   
 

 

                                                                                        ADRES ZAMIESZKANIA /ZAMELDOWANIA 

MIEJSCOWOŚĆ Z KODEM 
 

  

ULICA, NUMER DOMU, NUMER 
MIESZKANIA  

  

                                                   INFORMACJA O ZATRUDNIENIU  /*  

ZAKŁAD PRACY ( NAZWA)  
 
 

  

                                            NUMER CZYNNYCH TELEFONÓW KONTAKTOWYCH 

Numer domowy   

Numer komórkowy , email    

Numer do zakładu pracy    

*nie podanie miejsca zatrudnienia skutkuje uznaniem rodzica za osobę niepracującą 

W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązujemy się do: 
 podpisania Informacji dotyczącej  korzystania z usług świadczonych przez Gminne Przedszkole prowadzone przez gminę Rogów, 

zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola,  
 przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola,  
 przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 
 regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, w wyznaczonych terminach, 
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną pisemnie, 
 przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 
 uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach dla rodziców. 

 
Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych: 
1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k. k. oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
2. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w  dniu 1 września  i  braku 
informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 14 dni dziecko zostaje wykreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola. 
3. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu przyjęcia dziecka do przedszkola 
.4. Administratorem danych jest przedszkole, którego pełna nazwa i adres jest wskazana na pierwszej stronie niniejszej Karty. 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola w Rogowie. 

       Do wniosku załączam oświadczenie dotyczące :          
1………………………………………………….. 
2………………………………………………….. 
3.  ………………………………………………....  
4…………………………………………………...    
 
 

                                                                    ……………………………………………… 
                                                                                                          (podpis rodziców /matki, ojca/  lub opiekunów prawnych ) 
Rogów, dnia ................. 20.......r. 
Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Informacje te są materiałem pomocniczym 
przy kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz przy zapoznaniu sytuacji wychowawczej dziecka. 


