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(mie.jscolvośc. data)

llllic i Nazu isko tl,tlioskoclarvc), rodziclr/tlpiekuna prawneg(l kandl,data

adrcs

Wniosek
o przyjęcie dziecka u" ."l;:1u1l;;;*;i;ffi*§la w Komarowie-Osadzie

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów2
(Tabelę należy uypełnić komputerowo lub czytelnie literąmi drukowanymi)

Il. tnformacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 roku Prawo Oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających
ich spelnianie]

1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2 Data urodzenia kandydata

..)

PE,SEL kandydata
l.t, pt,:.l,putlku hruku l) L,SEL .sarię i nLtnter pus:p()rlu
l t t h i n n e gr l t/ cl kt t n t e nt t t p onr i cr tl: u f tt (, ( go r ( ):,, d m l ) ś ć

4
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców

kandydata

Matki

Ojca

5

Adres miej sca zalnieszkaIlia
roclzictiw i kancll,clata'

Kod poczttllvl,

M ie.|scclrł ośc

Ulicr

Numer cltlmu inumcr rnicszkltnil

Cl

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata - o ile je

posiadają

Matki
Te]ctbn dtl kontaktu

Adrcs ptlczt1,
cle ktrtlnicznci

Ojca
Telefon do kontaktu

Adres poczty,
elektrtl n icznel



L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Zgłoszenie
kryterium

do oceny Tak*

l
W ieIodzietnośc rodziny
klrnclvdala

Oświadczeniea o wielodzietności rodziny kandydata

2
N iepełnosprawność
kand vc]ata

Orzeczenie o potrzebie kształcęnia specjalnego6

J

N iepełnospralvnośc
j c d nc,gtl z roclzictjlv
kand vdata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o_ stopniu
n iepełnosprawno śc i l ub or zę częnię równowaznę7

]

N ie pełnosprari,nośc
tlllil.j ga rtldzictjrł,
kanilvdatlr

Orzeczenia o niepelnosprarvności lub p 51pptlitt

rliepelllospI,ari noici ]Llb orzeczenił rórr tlorr aznc'

5
N iepełnosprarł,nośc
rodzeIistrva l<andr.,data

Orzeczenic o niepełnosprarvności lub o stoptliLt

lriępełnosprarł,ności lub orzeczenie równorr azne"

6
sanitl tnc wycholvyrł,aliic
kandvclata lv rtlclzinic l ]

Prilrr ol-t,locnl, rł,r,rok sadu rodzinriego orzeka.j acr rLlzrvtici

Iub separac.ie lub akt zgonu'' oraz oświadczenicl]
o samotnym wychowvrvaniu dziccka ora:l

nierł,r,chorvr r.l,aItiu zaclncgc,l dziecka r.r spólnie z .jt,gr_l

rodzicenl

7
Ob.;ecie kandvdata
pit,czit zltstcllcza

Dokunlent poświadczającl, ob.1ecie dziecka 1liecz,a
zastepcaa''

.lczcIi chce tll_r. lrb_l ktllllisjir rel<rutacl,jlla lizre,Ia pocl Lrvi,agc spełnianie c]allegt'l

przr sli,r,lllLiitltt ltlliLt kl,\,teritlnl. proszę rł,pisać l-AK i zgodnie z instrukc.iir
do wtr iosk u dokutnenty, potw i erdza_i ace spę ill ian ie tego kr_vteri u rn

krr teriltlll. lr
u kolulllnic

kil luInrl ie

trzec ie.j.

c Z\\,a rtL,l

dtlłilczr,ć

Do rvniosku dołączam dokumentyla pottvierclzające spełnianie kry,terium \\,\,nlielliollcgo
W punkcie

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonychprzez Radę Gminy Komarów-Osada
Uchwała Nr XXVUI811I7 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Komarów-Osada.

L.p. Kryterium
Zgłoszenie

kryterium do
ocenv Tak-

I

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata
dziennym/prowadzą gospodarstwo rolne lub
gospodarczą

pracują/studiują w trybie
p ozar olnlczą działal no ŚĆ

2

Rodzice/opiekutlowie prawni kand,v"data korzystali w okresie ostalnich
l2 rlicsięcv ze srr,itrclczeli poll-Ioc},społee1llcj z uliagi lli.l trlldlliJ si,tLlac_ię

rtldzinna

3
Przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata jest
zarejestrowany w urzędzię pracy jako osoba bezrobotna

1
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub danej szkoły,
w którei funkcionuie oddział przedszkolny

5 Rodzina obięta j est nadzorem kuratorskim

6

Rodzic/opiekun prawny kandydata samotnie wychowujący dziecko
pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą, albo pobiera naukę w systemie dziennym



"' 
.leżeIi chcern1," abl,kolnis_ia rekrutacljna rł,zie}a pod irrr,agę spełnianie danes.o krvteriuIll. lv kolullrnie trzecie.j

tego krl,teriLlll1. proszę rvpisac TAK idołaczl,c do lvtriosku ośrviadczenie potu,icrdza.jirce spełnianie tego

krl,tcriurrt

1. Do ur-iioskLt dclłączatn ośr,łiadczetliir o spcłnianitl kryteritiu,rrr,I-tliellitlnrch \\ punkcic

Oświadczenia wnioskodawcy
1.Qświadczam, że podane we wniosku oraz załączntkach do wniosku dane są zgodne

z aktualnym stanem faktycznym.l6
Z.Wyrażam zgodę na przetwarzanię danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznlkach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie

z wnioskiemoraz zgodnie z przepisami ustawy zdnta 29 sierpnia 1,997 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jedn.: Dz. U, z żOL6 r. poz,922)

(:l,tclnl,ptltllli,s \|,11i(),\k()L/Ll\|,L,.|, , t,tll-ic,tl kultt1.1,tluttt

pouczenie
1. Dane osobowe zawafte w niniejszym

iivkorzl,st1,\\,ane rł,vłącznie dla potrzeb
prowadzonvnl na podstawic ustawy z
(Dz. l]. ,z 2017 r., poz. 59)

2. Adrlinistratoreln danyclT osobclrłych
c1o uniosku są:

a) \\1oiew,odztrvo Lr_rbelskie z siedziba rł,Lublinie przy, ul. Artura Grottgcra 4,

b)Mir.risterr,ł,łaścilv1,dclSpra\\.rozrł'ojurregiorraltregozsiec1ziba
Pl. 'l'rzeclr Krzy,zy, 3/5.

l- Z_+;.", , lrrt. l3() usl. 4 ustar.vv z dnia l,ł gruclnia ]()l6 r. Prarro ośrł'iatori'c (Dz. Li. z ]() l7 r.. Prlz. -59)

postepclrvanic rekrutirc1 ine jcst prorvadzone Ila ri,niosek rodzica kandr data.
] Żgrlclnie t arI. 1_5() ust. l ww ustaw},.. rł,lli<lsck zarviera clane ptlclane rv punkcie 1-5 tabc] dot) cziice.j cjan\ch

tls<lbtlrvvch kancl_vdata i rcldzicćlrvipral,vnvcl,t clpickunćlu,. natomiast dane rv punkcie 6 Poda.ie się..jcŚli takic

środki itlmunikacji roclzicc posiadaja.'1-o ozllacza. że clane w,punkcie l-_5 naleĄ'podac obcxliazkorvo.

naton1iast ptlclanie iliiny,ch rv punkcic ó. nie _iest obowiązkowe, ale bardzo Potrzebne C]la SkutęcZnego

konrunikorvariia się z iodzicami r,v sprawie rekrutacji, a nastepnie skutecznego sPrar,vclrvania oPieki nad

dzieckle m.

[)ut tt

wniosku t zńącznlkach do wniosku będą
ZwląZanych Z postępowaniem rekrutacyjnym,

dnia 14 grudnia 2076 r. - Prawo oświatowę

zawartych we wniosku oraz załącznlkach



' 7.gtlclnie z art. ]31 ust. 1ustawv. do publiczncgo przedszkola ]ub innej fbrmv wvch()wania przedszkolncgo
przr.,jlnu.je sie kand1 datów, ziirlieszkałl,ch na obszarze danej gnliny. Zgodnie z ań, 25 usta\Ą,}, z dnia
23 kił,ictnia i96,1 r. - Ktldcks cywilnv (tckst jedn,: Dz. U. z2()I4 r. poz. 1,21). miejsccm zamicszkania osob1,

1rz\czne.j _iest lnie.jscorvośc. rł, które.j osoba ta przeb_n"\va z zalniaretn stałego pobi.,tu.

' Zgodnie z art. _L3l ust, 2 i 3 ustawv, l,i, przvpadku rvieksze.j liczb1, kancly,dat(lrv spelIlia.jac1 ch lł,aruIlek
zamicszkirnilt t,llt tlbszllrzc dancj gminl,. niż lvolnvch nlic.jsc na pierrvszr nl etapie posteporrallia rekrLltac},illego
:it branc pod urł,aue, ,lacznic krlteria *,t,nlieniilnc tl, Lalleli inlilrrnac.ja l], Kazde z krvteritlrv Illll .jcdllaktlr1,1l
\\ altośc.

' Z-gtldnic z art. l.j() Llst.6 Llsta\\,\,oś*,iadczerlill. skłacla się pod r\gorenl oclpoll,ir,,clzialnosci karne,.j zlt składarlie
taisz1 ri,r,ch zezllAti, Sl<łada.litc1 ośrviticlczenie.jest oborrilrzanv do zarvarcia u nillr li.latlztrli IliistepL1.1irce.j tresci:

..Jcstclll srviadoIn1,,odpclrviedzialności karnc.j za złclzetlie fałszvrł,cgo oś,,i,iadczellia". l(lauzula 1a zastc'pLrjc'

ptluczcllic ()rganu o odporviedzialności karne.j za skladarlie fałszy,r.r,l,ch osri,iadczeń,
'' U'1,dane ze rvzgledu na niepelnosprawnośc lub orzeczenie o niepehiospral,rności lub o stopniu

niepełnosprawnosci lub orzeczenie równowazne rt 1,ozulnieniu przepisów ustawv z dnia 2] sierpnia l991 r.

o rehabilitacji zarvodorve.j i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprar.lnvch (tekst.jedn,l Dz. U. z2(.)I6 r,

_ pllz,. 2()46 z pożlt. zm.)
' W rozutnieniu przepisórv usti]wv z dnia 27 sierpnia l99] r. o rehabilitac.ji zawodowe_j i spolecznej oraz

zittrucjnianiuosóbniepelnosprarł,nvclr(tekstjedn.: Dz.U.z20 l6r. poz,.2046zpożll.nn.)
* \\' rtlzuIllieniu przepistirv usta$,\ z clnia 27 sierpllia l991 r. o rehabilitac.ji zalvodowe_i i społeczne.j oraz

zatrudnianiu oscib niepelnospralvny"ch (tekst jedn.: Dz,.U. z 20 16 r. pr:lz.2046 zpoż,n. zlll.)
'' W' rclzuIlrieniu przepisórv ustaw},z dnia 27 sierpnia l997 r. o rehabilitac_ii zarr.odorł,c.j i społeczne_j oraz

zatrLrdllianiu osób niepełnclsprarvnl,ch (tekst"jedn,: Dz,U.z20l6r. poz.20167,poźll.zl11.')

"' Zg,lclIlie z at-I. 1pkt;13 ustarł,1,,. detinic.ja san]oLnego rvychowywania dziecka, oziacza rvl,chor,vywallie dziecka
przcl pannę. kawaIera. rł,dor.vę, rvdorvca" osobę pozosta.1aca \\ separac.ji orzeczonej pl,a\\,olnocnytn wvrokielrl
sadu. osobę rozrviedziona, chyba ze ostlba takii rvychowuje wsptilnic co najmntej jedntl dziccko z.iego
rtldziccnl.

IrOr;ginal. n8tarialnie poślviadczona kopia albo urzędorvo poś,,l,iaclczony, zgodnie z tll1. J6a r\ l - Kodeksu
postepori,ania adtninistrac1,]nego odpis, rvr ciag z dokurnentu lub kopia pośrviadczona za zgodnośc

l]
z tl rl g i Ilałeln przcz r <>dzlctt kancl v clata.
()srl,iadczenie tl sillllotllvlll rł,l,chort,r,,lvAIliir dziccka orilz niervrchclrvvrł,aI"titt zaclncgo dzic,cka rvsptilrlie z.jego
rtldziccttl. skladanc .iest rł, kazde_j sl,tLrac, ji u,r,Illierriclrle i jako detinic.ja saIll(]tlle g() wve h()\\,\ \\,illlilr ilziccka
(patrz pkt 8), Oś*,iadczenia skłacia sie po rl,gorelł cldporriedzia]ności karne_i,

''Zgodllie z tlstŁl\\,il z dnia 9 czerrł,ca 20iI r. o rłspieranitl rocjzinr i slstcIllir- l]it,cz} zit\lr,pe,/c.i

(tcksi jecln.: Dz.U.l,)0I1 r.poz.697 z,pożn. znl.).

'r Zgodnic 1. ar1.. 150 usL. 2 pkt l ustawv clo rł,niosku dołacza się clokunlent) pot\Ąicrclza.|ace spelIlianie przez
kan cl },data kr,,,tcritjrł,.

l'Zgodnic z arl. 13 l ust. 4 ustalv1,. lv przypaclku rórvrrorzędnych lvynikórv uz_yskarr1 ch tla picrrł,szl,m ctapic
postepor.vania rekrutacy,jnego lub jezeli po zakol'rczeniu tego etapu przedszkclle nadal dysponu.jc wtllnvtl-ti
Illie.jsclrIlli. na druginl etapie postępolł,ania rekrutacljnego są bl,ane pod urr,age kry"teria okreś|one przez ll.adę

Gminv Komarórv-Osada.
tt'7godrlie z art.233 s\ 1 ustawy z dt^tia 6 czerwca t997 r. - Ktlclcks karny (tekst jedn.: Dz, U, z20l(lr. ptrz. |137

z póż,ll. zrn.) - lito. sklaclajac zeznanie rna_|ace sluz_vć za dolł,ód w postępowaniu sadolvvnl lLrb ll inny,lll

1ltlstęporl,aniLl prtlwaclzonvm na ptlclstawie u\tJw},. zcznu.jc nicprawde lub zata_ia prarłdę. podlega karze
pozbari ienia rvolności od 6 rniesięcy, do lat 8.


