
Zarządzenie nr 322/2014 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 


z dnia 10 lutego 2014 roku 


w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 
samorządowego / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 20 1412015 

Na podstawie art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządza się, co następuje : 

§ l. 

I. 	 Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka 5 letniego do publicznego przedszkola 
samorządowego / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Makowie 
Mazowieckim w formie, określonej w załączniku nr J do zarządzenia . 

2. Określa się wzór wniosku O przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 
samorządowego / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Makowie 
Mazowieckim w formie, określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia . 

3. 	Wzory wniosków, o których mowa w ust . I i 2 obowiązują podczas przeprowadzania 
postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2014/2015 . 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, / szkół podstawowych dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącmik Nr l do Za.-z.ądzenja l3urmistrza Nr 322 z 10 lutego 2014r. 

Imię ; Nazwisko wnioskodawcy  rodzica kandydata (miejscowoić i dala) 

Adres do korespondencji w 4prawach rekrulacji Dyrekto r 

w Makowie MlIZowieckim 

WNIOSEK O PRZYJĘCrE DZIECKA 5 letniego DO PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 1 ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

I.Dane osobowe kandydata i rodzicó,,' 
(tabelę J/aldy "~'pelnić aj'telllle literami drulowatl)'mi) 
I. ImięlImiona i 

Nazwisko kandydata 
2. Data urodzenia 

kandydata 
3. PESEL kandydata 

4. Adres miejsca 
zamieszkania 
kandydata l 

5. Imię/Imiona i Nazwiska 
rodziców kandydata 

6. Adres miejsca 
zamieszkania 
Matki 

Miejsce zatrudnienia 

7. Adres miejsca 
zamieszkania 
Ojca 

Miejsce zatrudnienia 

Kod pocztowy, 
Micjscowość 

Ulica, numer 
domu lnu mer 
mieszkania 

Matki 

Ojca 

Kod pocztowy, 
Miejscowość 

Ulica, numer domu 
lnumer mieszkania 

Nr telefonu 

Nazwa firmy 

Adres firmy 

Telefon kontaktowy 

Kod pocztowy. 
Miejscowość 

Ulica, numer domu 
lnumer mieszkania 

Nr telefonu 

Nazwa fIrmy 

Adres fum y 

Telefon kontaktowy 
wpoz. 5.6 , 7 nafety wpisać pełny adres 

Zgodnie z art. 20c ust . 1 ustawy o systemie oświaty, do publianego przedukola przyjmuje się kandydatów :r.amieszkalych na 
ob:uarze danej gminy . Miasto Maków Mazowiecki. 

Zgodnie z arl. 25 Kodeksu cywilnego, micjKem umieukania o50by fizycznej jelit miejllcowość. w której o50ba la przebywa z 
zamiarem Ilalego pobytu . 

I 



U. Informacja o zloieniu wniosku o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego 
Nr ....J oddzialu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr .•..••. •. IV Makowic Mazowieckim 
Jeżeli wnJo.skodawca skorzysial z prawa .składania wniosku o przyjęcie kandydala do więcej niż jednego przed-akoJa, 
zobowiązany jest wpisać llazWę przedszkola \fi kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

l. 	 Pierwszy wybór 
... ... ••• ... :.i o; : ... _••••• _••. •••.......••••• •• _••. 0 . :; .:; •••••• ••• o;; ... -. , ", ... ,,;;;, ........ . 


2. 	 Drugi wybór 

3. 	 Trl.cci wybór 

III. Dodatkowe informacje 

1. 	 Odleglość z domu do przedszkolu, wynosi IV km 

2. 	 Deklaruję, że dziecko będzie korzystalo z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu w 
następujących godzinach: od godz . .. .. ........... do godz ................ tj. ...............godz. dziennic. 

3. 	Dziecko będzie korzystać z posiłków: (prosZIi podkreślić) śniadanie, obiad, podwieczorek. 

Oświadczenia wnioskodawcy 
l. 	Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz zalącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym .2 

2. 	 Wyrażam zgodę na pr.lCtwarzame danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
zalącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekmtacyjnym zgodme z 
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101 , poz. 926 ze zm.). 

Miejscowość, dala ezytelny podpis rodzica Iprawnego opiekuna! 
kandydata 

Pouo.enie: 
2. Do wniosku 	należy dołączyć oświadczenie, potwierdzające zamieszkame kandydata na terenie 

Gminy Maków Mazowiecki. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składame fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do wpisania na 
oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie falszywego oświadczenia." 

3. 	Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekmtacyjnym, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 

4. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 
są dyrektorzy przedszkoli wskazanych w \I części wniosku . 

.. Zgodnie z art. 233. § l. Kodcbu ltamego - kto, sl:.ł,uiaj"c zeznanie m.aj"ce .łutyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w mnym 
po!lt~powaniu prowadzonym na podst.1Wic usuwy, zezna nieprawdę lub zatlja prawdę: podlega k.an.cpo7..b.awicnia wolności do lat ::' 

i 



Zalącznik Nr 2 do z'arządzenia l3urmistrL1l Nr 322 z 10 lutego 2014r. 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy - rodzica kandydata m iejscowość i data 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

Dyrektor 

w Makowie Mazowieckim 

WNIOSł:K O ł'RZYJJ<,:CU: OZII!:CKA 00 ł'UHLlCZNI!:GO ł'RZI!:DSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO / ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

ł. Dane osobowe kandydata i rodziców 
(tabelę nalety wypełnić czytelnie IiJerami drukowanymi) 

I. Imię/Imiona i 
Nazwisko kandydata 

2. Data urodzenia 
kandydata 

3. PESEL kandydata 

4. Adres miejsca Kod pocztowy, 
zamieszkania Miejscowość 

kandydata' Ulica, numer 
domu lnumer 
mieszkania 

5. Imię/Imiona i Nazwiska Matki 
rodziców kandydata 

Ojca 

6. Adres miejsca Kod pocztowy, 
zamieszkania Miejscowość 

Matki Ulica , n\lmer dom\l 
!numer mieszkania 

Nr telefonu 

M:ejsce z2!rudn:enia Nazwa finny 

Adres frrmy 

Telefon kontaktowy 

7. Adres miejsca Kod pocztowy, 
zamieszkania Miejscowość 

Ojca Ulica, numer domu 
!numer mieszkania 

Nr telefonu 

Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy 

Adres fumy 

Telefon kontaktowy 

wpoz. 5,6 I 7 nalezy wp/sal' pełny adres 

I 7.gfldnic 7. art . lik ust . J Ul'hI.wy o "Y'tcmie o.wia'y, do płłłllinftceo pn.e4:ł lll1.knła pn.yjmlJje lilię kandydati)w 7.amje~7.kalyct, nit 
obszarze danej gminy - Miaslo Maków Mnowie<:ki. 

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jesl miejscowość, w której osoba ta przebywa z 
zamiarem stalego pobytu . 



II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do Pr«:dszkola Samorządowego 
Nr ...../ oddzialu przedszkolncgo przy Szkole Podstawowej Nr ......... w Makowic Mazowieckim 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej nit jednego przedszkola, 
zobowiązany jest wpisać Itazwę przedszkola w kolejności odnajbardziej do najmniej preferowanych 

I. Pierwszy wybór 
............ "'" •••••••••• ,. " •• •• •••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••• o •• •••••••••• • ••••••••••••••••••••• 0 .............. . 


N.xwa i adres pr=ds:r.kolallUoły po4QIw:Iwq 

2. Drugi wybór 

Nazwa i.mes plZCdszmła u.kDIy JIOIbtaWowoj 

3. Trzcci wybór 

nr. 	Informacja o spelnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i zalącznikach 
do wniosku potwierdzających ich spelnianie. 

'1we właściwejrubryce (FaklNie), /JTZJI, z 7 kryteriów należy wstawić znak X 

Kryterium Wymagane dokumenty potwierdzaj'łcc spełnianie kryterium Tak 
'l 

Nie 
l 

J..it ,1I.kl 

,..,.,.prze'łt. 

l. 
Wielodzietność 2 

rod7..iny kandydata 
OświadczenieJ 

O wielodzietności rodziny kandydata, 

2. 

3. 

Niepclnosprawn 

ość kandydata 

Niepclnospritwlt 

ość jednego Z 

rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepelnosprawności lub O stopniu niepełnosprawności. 

Oryginał. notarialnie poświadczona kopia albo w postaci 
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § I Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 
dokwlletltu lub kepia poświadczana za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata. 
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
nicpelnosprawnośr.i lul.> orzeczenie równowame w 
rozumieniu prtepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnycb (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.nl 
ze zm.). 

Oryginal, notarialnie poświadczona kepia albo w postaci 
urzędowo poświatk'Zonego zgodnie z arl. 76a § l Kodeksu 
postępowania administraqjnego odpisu lub wyciągu z 
dokumentu lub kopia poświadczana za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata. 

I 
I 
I 
I 

Zijodnic z art.. 20 b, pkt l ustawy o systemie oświaty. deftnicja wielodzietność oznacza. t~ rodzin.a wychowuje: troje i więcej dzieci 

.; Zgodnie :L arL ZOt lul 6 uabwy o .Y'Iwmie oiwLaly • o.wiad~ia sk.lada się pod rygorem odpo..... icdzialnogcj kamei z.a "'.ładani. 

falnywycb zeznań. Skbdajo\cy OŚwladc7.cnic jest obowio\7..any do zawarcu w nim klauzuli następującej treści: .. JeJitem iwiaoom : 
odpowiedzialności karnej za doienie rals&ywcgo ołwi.dcuni..... K.LtuZ1lla la zastępuje pouczenie pl"Z.cZ dyrektora OrzedIZk.OI. 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywvc'n ZCZIIIIL 

h 

l 

http:OrzedIZk.OI


4. 

Niepelnosprawn 

ość obojga 

rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepelnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 7~trudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 72 I 
ze Zol .) . 
Oryginał, notarialnie poświadczona .~opia albo IV postaci 
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 760 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 
dokumentu lub kopia poświadczana za zp,odno.'ć z 
oryginałem przez rodzica kandydata. 

5. Nicpelnosprawo 

ość rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności łub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 7~trudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 
ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo w postaci 
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § J Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 
dokumentu lub kopia poświadczana za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata. 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata w 

n..KUl.lllt:;4 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akl zgonu, 
oraz oświadczenie" o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem. 
OryginaJ, notarialnie poświadczona kopia albo w postaci 
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § J Kodeksu 
postępowonia administracyjnego odpisu lub wyciągu z 
dokumentu lub kopia poświadczana za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata 

7. Objęcie 

kandydata 

pieczą 

zastępczą. 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 135, ze zm.). 
Oryginal; notarialnie poświadczuna kupia albo w poslaci 
urzędowo poświadczonego zgodnie z ort. 760 § J Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 
dokp/men/fi lp/b kopia poświadczana za zgodność z 
oryginołem przez rodzica kandydata 

RAZEM 

Do wniosku dołączam oświadczenia i dokumenty 6 potwierdzające spełnianie kryteriów 
wymienionych w punkcie: ...... .. . ....................... .. ................ .. .... .. ....... .. ... . ... .. . .. 

4 Zgodnie z art. 20 b pkt 2 ustawy o systemie: oiwi.J.ty , definicja samotnego wychowywania dzit:cka oznacza wychowywanie dziecka prl. l:Z 

pann\:. kawalera, wdowę, wdowC.1, osobę: pozost.ają.q w separacji , orzeczonej prawomocnym wyrok.iem sądu, o!!obę rozwiedzioną, chyba 
te osoba taka wyehowuje wspólnie eo najmniej jedno dziecko z jego rodzicem . 

) OiwiaoQ.enie o . amolnym wychowywaniu d:ńcclr.. oraz o Ote wycbowywaoial :i.lulnc:;gu W.icc.ka wspólnie zjcgu roozicc:;m, skladanc:jc:st w 
każdej sytuacji wymienionej jako deirnK:ja umolJtcgo wychowywania dziecka w punkcie 6. Oświadczenie skbcb się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej n. skladanie fałszywycb Zczna.D. Skbdający oświadczCDie jes1 obowiązany do n.warcia w nim klauzuli 
następującej treśc i : .,Jestem świadomy odpowiedzialności karaej U :doieoie r.lszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pou czenie 
pncz. dyrektora przcdsl.kola o odpowied7..iaJnojci karnej 7~ , klaiboie fałszywych zeznań . 

, Zgodnie z art.. 20t usL 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku do"-cza się dok.umenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 
kryteriów . 

http:W.icc.ka
http:oiwi.J.ty


IV. 	 Informacja o spelnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu 
z Bllrmistnem Mi~st~ M~ków MlI7.\>wiecki 

*) we właściwej rubryce (rak/Nie). przy koMym z 6 kryteriów 1/ałet:y wstawić mak X 

Lp Kryler!:"" 
Wymagane dokumenty 

potwlerdzaj""e lpełnlanle kryterium 
Tl!.!i-) l'!ie·) 

1I0KJłllDI1.1 

"''rp.prulhL 

I. 
Rodzice zatrudnieni są w pełnym 
wymiarze czasu pracy , bądź 

rodzice studiujący w trybie 
dziennym lub rodzic samotnie 
wychowujący dziecko 
zatrudniony jest w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

Oświadczenie7 o zatrudnieniu 
zawierające informacje o miejscu 
pracy, wymiar czasu pracy , rodzaj 
umowy o pracę i okres zatrudnienia 
Osoby studiujące - oświadczenie 
o kontynuacji studiów 

2. 
Rodzice są płatnikami podatku od 
osób fizycznych na rzecz Miasta 
Maków Mazowiecki 

Oświadczecie" roA..ziców kandydB!a 
o rozlic7..aniu się z podatku 
dochodowego na rzecz Miasta 
Maków Mazowiecki 

3. 
Jeden z rodziców jest platnikiem 
podatku od osób fizycznych na 
rzecz Miasta Maków Mazowiecki 

Oświadczenie" rodzica kandydata o 
rozliczaniu się z podatku 
dochodowego na rzecz Miasta 
Maków Mazowiecki 

4. 
Deklarowany czas pobytu dziecka 
w przedszkolu wynOSI, co 
najmniej 8 godzin. 

Wypelnienie przez rodziców 
kandydata deklaracji umieszczonej 
pouiżej 

5. 
Kandydat, którego rodzeństwo 
kontynuuje w roku szkolnym 
201412015 edukację przedszkolną 

Oświadczenie o uczęszczaniu do 
przedszkola rodzeństwa kandydata 
w następnym roku szkolnym 

6. 
Kryterium dochodu· na osobę w 
rodzinie kandydata określone 
zarządzeniem 32112014 
Burmistrza Miasta Maków 
Ma:wwiecki z dnia 10.02.2014 r. 

Oświadczenie rodzica kandydata o 
dochodzie" członka rodziny 

RAZEM 
--~ 

i Zgodnie z art.2Ot ust 6 USu.wy o systemie oświaty, oświadczenia ,kbW. .i~ pod rygorem odpowiedzialności karncj za skladanie 
fałszywych 7.c7.nań . Skbdaj\cy oświadczenie jest obow~zaay do zawarcia w nim klauzuli nast~ująccj treśc i : .,Jeslem świadom)' 
odpowiedzialności karnej .u złołcaic falszywep eś"i.dczeaiL". Klauzula ta zutępujc pouczenie przez dyrclrtora prl.:eds7.kola o 
odpowiedzialności karnej za skladarue fałszywych zeznano 

a Pod poj~icm dochodu. rozumie sif dochód, o którym mowa w arl 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 liltopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
z tym te w przypadku prqcbodów podlegających opodatkowaniu [la zasadach oumonych w uL 27. Art. 30b. art. 30c i art. 30e ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oaab f'ttyCT.Dych (Oz. U. % 20 12 r. pOL 36 1, ze. zm.). pomniejsza się je o koszty U2yakania 
przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od oaOb fizycznych. składki na ubezpieczenia społeczne nic zaliczone do kosZlów uzyakan ia 
prLyctlodu ont2. ilbdJo..i lU uUcqncc.:c.ćnic il!.w'uwOłn 

~ Przy oblicza niu dochodu członka roo7Jny, bierze sif pod UW.1Sf przed~lDy micsi~zny dochód z 3 micsi~y wybranych spośród ostatnich 6 
miesięcy poprzcdzaj.,cycb złotcnic wnjo!\: ... 

4 



Deklaracja rodzica I prawnego opiekuna I kandydata: 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu 

w następujących godzinach: od godz. ••••••••• do godz. •••••••••• tj•••••••.••••godzin dziennie. 

Dziecko będzie korzystać z posiłków: (proszę podkreślić) śniadanie, obiad, podwieczorek 

Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w 
punkcie ................ ... .......................... .. .. .. . .. ................. . ... ............ . 

Oświadczenia wnioskodawcy 

l . 	 Oświadczam , pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz 
załącznikach loświadczeniach! do wniosku dane są zgodne z aktualnym sianem faktycznym.'o 

2. 	 Wyra7.3m zgodę na przetwaT7.3nie danych osobowych 7.3wartych w niniejszym wniosku 
i zalącznikach loświadczeniach! do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrulacyjny,," zgodnie z wnioskiem oraz z~od.l1je z przepisami uslawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101 , poz. 926 ze zm.). 

Miejscowość. dala 	 czytelny podpis rodzica kandydata 

Pouczenie: 

I. 	W przypadku nieprLedstawienia dokumentów, potwierdzających spelnianie kryterium 
przyjmuje się, tA: kandydat nie zostanie zakwalifikowany do postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. 	 Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 

3. 	 Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz zalącznikach do wniosku są 
dyrektorzy przedszkoli wskazanych w 11 części wniosku . 

In Zgodnie z art. 233. § I. Kodeksu karnego· kto, skbdając zczn~.nie m3jącc słuiyć u dowód w PO!tępow~lRiu ądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na POOSUWłc ustawy, l..c1.na nicpn.wd~ lub z,auja pnwd~ podlega brze poz.bawienia wolnoici do lat 3. 
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