
WoJT
Gminy Bzeżnica Zarządzenie Nr OS.0 050.265.2022

§(lóita Gminy Brzeźnica

z clnttl1 8 styczrria 2022 rrll;u

w sprawie określenia \ń/żoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddzjŃu
przedszkolnego w publicznei szkole podstawowei, dla których organem prowadzącym iest
Gmina Brzeźnica

Na podstawie att. 152 w zwtęku z att. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 gtudnta 207(l r. -
Prarvci oświatowc (t. j. Dz. U, z 2021 L, poz. 1,082 z póź.n. zm,)

tWóit Gminy Brzeźnica
zar ządza, co następuie :

§t
Określa się rvzór wnioslru o pnyjęcłe do publicznego przeds zkola, odclziału przedszkolnego
lv publicznej szkole podstar.vowej, dia których ofganem pr:owadzącl,m jest Gmina
lltzeźntca, zgodnie z zaŁączntkiem do niniejszego zanądzenta,

§2

'Iraci moc Zaulldzelic Nr 05.0050.192.2021 Wójta Gminy l)neźnica z dnta 18 styczrria
2021 roku w sprawie określenia wżofu wniosku <; prą,jęcie do publicznego przeclszkola, ocldziału
przedszkolnego v/ publicznej szkole podstawrllvej, dla których organem prowadzącym jest Gmina
I)tzęźttca.

§3

wykuranie 'zatzą,*zeńa powierza sĘ l)yrektorclm placórvek oświatowych, dla których of€łaflem
prsv,a zącyrn jest Gmina I)nęźntca.

§4

Zatządzente lvchodzi sv życie z dniern podpisania.

WoJT
Gminvśfuźnka

,g,'kffił{rAntgs



WoJT
Gminy Bzeżnica

ZŃącznik
do Zar ządzenia Nr OS. 005 0.265.2a22
§flójta Gminy Bneźnica
z dnia 18 stycznia 2a22 roku

§ilNIOSEK O PRZYJĘCIE DO FUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/
ODDZIAŁU PRZ EDSZ KOLN EGO W PUB LI CZ N EJ SZ KOLE PODSTA§I/O§YEJ,

DLA KTÓRYCH ORGANEM PRO§rADZĄCYMJEST GMINA BRZEŹNrCA

Proszę o przyięcie moiego dziecka do:

(nazrva publiczrrego przedszkola/addztału ptedszkolrrego w publicznej szkole podstarvowei z podaniem miejscowoścl)

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

I. DANE KANDYDATA

Imię: .

Nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Numer PllS[i]-;

Scria i nr pasżportLl lub inncgo cloliumenttt potrvierclzaiąccp;<l tożsanlość;

(w przypadkrr bgku numeru PESEI)

Adres zamieszkania kandyclata:,...

Mieiscowość:

Uliczr: . .. nr domu.

Kod pocztclwy: ,......

II. DANERoDzICÓW/oPIEKUNÓwpnewrwcHKANDYDATA

Darre matki Darre ojca

Imiona: Imiorra:

Nazwisko; Nazwisko:

tel. kontaktowy: tel. kontaktorvy:

adres e-mail: adres e-mail:

adres zamieszkania:

kod pocztowlł

rnieiscowość:

ulica:

Nr domu:

adres zamieszkania:

kod pocztowy:

mieiscowośćl

ulica:

Nr domu:

V/YBRANE PI-ACÓWKI: (koleiność placówki od naibardzieido naimniei preferowanych)

1.

2.

3.

III.



Iv. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW NA KOLEJNYCH ETAPACH
REKRUTACĘNYCH
1. l{ryteria ultrikaiłce z u§ta$T Pt:irwo oświatorve, tnaiące iednakov,ą wartość:

* oznacza rodzinę wychowuiącą troje i więcej dzieci
'Zzłłrycznllł potr.vicrclzające §pełni,Jtrie kryteriórv są skłacllrne rv or3inale, notarialnc pclświadczonej kopii albo
rv posta.ci urzędorvcl poŚrviadczcltrego zg<rclnie z ar1.76a § 1 ustawy z clnia L4 czerwca 19ó0 r. - Kode]<s
Postęporvirnia Adrnitristr,łcyjnego odpisu lub rvyciągu z d.cllilttnetrtu, a talźe mogą być składane w postaci kopii
poŚwiadczonei za zgodność z oryginałempfteż rcdzica/opiekuna prawnegtl kan<lydata.

Ż. Iśrytena ustalone Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnlca z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie okreŚlenia kryteriów wraz ż iiczbą purrktów na dnrglm eurpie postępowania rekrutacyjnegcl
do publicznyclr przedszkoli i oddziałów przeclszkolnych w publicznl,ch szkołach podstawowych
prorvadzonych ptzez Gminę BrzeŹ.nica, wraz z ol<reśleniern dokurnentów niezbędnych c]o
potwierdzenia tyclr kryteriów-.

WYPEŁNIA RODZIC \r/YpEŁNIA KOMISJA REKRUTACĘNA

Lp. Kryteria
Odpowiednio

zaznaczyć
znakiem X

Dokunrenty potu,ierdzające spełnianie
danego kryterium

Odponiednio
zaznaczyć
znakiemX

1 Viieb clzietność rodziny
kancivdata*

Oświadczenie o wieiodzietrrości rodziny
kandyclzłta

,,
Niepe łnosprawrrość kanclydata

O rzeczenie o niepełnosprawności lutl
o stopniu niepełnosprawności lub

orzeczenie róu,tloważne w rrlzumietriu
przepisow ustź}wy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehzrbilitacii zawcldo,uvej
i społecznej oraż ż^trudnianiu osób

niepełnosprarvnyclr

3,
Niepełnospr:rrvrrość 

i 
ednego

z ro dziców f c:piekunórv
prarvnyclr kand vtj ata

jak iv pkt. 2

4.
Niepełnosprawr"lość obo jga

ro dziców/op iekunów prarvnyclr
karrdydata

)ak w pkt. 2

5.
Niepełnosprirwność rodzeństwa

karrdyclirta |ak w pkt. 2

6.
Samotn e rvychorvyrvanie

kanclydata w r<sdziię

prarvomocny vryrok sądu rodzinnego
()rzekąący rozwód lub separaci€ lub akt
zgoI7u oraż oślviaclczenie o samotnym

rvychowywaniu dziccka oraz
nieuryclrorr,lr.vanirr żadnego dziecka

rvspólnie z iego rorlzicem

7.
Objęcie kandydata pieczą

zastępcżlŁ

dokument poświadczaiłcy obięcie
dzie cka p leczą zast ęp czą z,go dnie
zustawąz dnia 9 czerwctl?}'I1 r,

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast.ęr)czei

§ilYPEŁNIA KOMISIA REKRUTACYINA

Kryteria postępowania reknrtacyinego

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandyc{ata
pracu,jr1 lu ll wykclnuj ą rolniczą zrlbo pozar olntczą
działalność gospociarczą lub studiująlv systemie
stircjonirrnym; kryterium stosu|e się również clo

rt>clzic:r/opickun1l prawncg(l samotnie

_ _ ___]?,:!:ył.ego dziecko

Rodzeństrvo kandyt{ata ucżęsżcża, do tlalrego
publicznego przedszkola, odc]ziału

przedszkolnego rv publiczrre j szkole potlstar,vowei
lub do danej publicznej szkoły poclstawowei

Odpowiednio
zaznaczyć
znakierrr x

Liczba
punktów

li10
1

1

i

]

I)okurrrenty nieztlędne do
potwierdzenia kryt eriów

(Jświadczenie
rodzicówf opiekunów

prarvrryclr

I)ane potlvierdza Dyrektor
nir podstawie ciokumentac1l
będącei w posiadaniu danej

jednostki

7

§yYPEŁNIA RODZIC

Lp.
ponvierdzenie

spefniania
krvteriunr

1. 20



T-

.r.

4.

llodzice/opickunorvie prawni kzrrdydata
zadeklarowali korzystanie z oietty publiczrrego

przeclszkola/oddziału przedszkolnego rv
publicznej szkole poclstawowei w zakresie

ptzekraczaiącym realizaciQ poclstźtuT, progzmowej
r,vychorvania przedszkolnego * na rvięcej niż 5
got-lzin clzienrrie (5 punktorv za każclą goclzinę

poivyżei)

Wcześnieisza data uroc,lzenia rv przl,patlku
kandydatów uzysliujących taĘ samą liczbę

punktów z pozostałyclr kryteriów

Przewodniczący l(imisii }tekrutacyinej może żądać dokurnertów ponvierdza|,,trcych okoliczności zawarte
rv oświirclczeniaclr, v, terminic u/yznxczon),m prżez przewoclnicz,ąceg<l.

v. OŚ§/IADCZENIA oRAz INFORMACJA o PRZET§rARZANIU DANYCH
1. OŚr.viadczam, że inforrnacje przedłoż,one rv rriniejszym wniosku są zgodne że stanem f,.rktycznym

i jestem Świacloma/y clc'lpowiedzialności kanlej z:.l złożęnie fałszpvego oświadczenia.

2. OŚwiadczatn, że rriezwłocznie powiaclclrnię Dyrekor:t }eclnostlti o zmiarrie danych z.awartych we wniosku.

vl. INFoRMACJADOTYCZĄCAPRZETWAIłZANIADANYCH oSoBo§rYCH
1. Admirristratorem Parri/Pana danyclr osoborvych jest:

(nazwa pńlicznego przedszkola/ oddzjału ptzedszkolneg,o rv prrbliczrlcj szkole ptrdstawowei)

I{ontakt z Inspektorem Ochrorry Danych Osoborvych można uąl5[26 pod adresem e-mzril:
tltl@źął;ttitąłL

Pani/Pana dane osclborve przetwarzw\e będą w celu:
. uczesffrictwa w postępowarriu, rekrutacyirrym o przyięcie do publicznego przedszkola/odclziału

Przed,szkolrrego w publiczrrei szkole podstar.vorvei, dla których or,ganem prowadzącl,m iest Gmirra
BrzeŹnica - podstarrą przetsłatza.t-ńa jest wypełnienie obowiązku prawnego ciĘącego na
Administratorze ora?, niezbędnoŚĆ przetwź:lzania ze wzgledów ,;nviązanych z ważnym interesem
ilublicznym na poclstarvie prawa Unii lull prarva pństwzr czlonkowskiego określonyclr ust:rwą
z clnia 14 grudnia 2()16 r. - Prawo oświilttlrve trraz Uchrvał.ą Nr II/9/2t}18 Rady Gminy Rrzeźnica
z tlnia 19 grudnizr 201,8 r.,

r obrony przed ervenfualnymi r<>szczeniami - podstawą prżen^raru,ania jest niezbędność do rca|iz,acji
prawnie uzasaclnionego interesu Administratora,

. wyPełnieniir obor,viązków doĘczących przeclrowywania i archiwizacii dokumentacji - podstarvą
Przetwarzaniajest rvypełnienie obowiązkr-r prawnego cl.ążące€|o na Adrninistratorże.

Pa_rri/Pana clane bę:dą przekazywarre tylko podmiotom uprawniolrym do ich ptze&varzanta na poclstawie
Przepisów prirrva lub stosownyclr umów poclpisanyclr z Aclministrztorem i przetwarzających clane
osollolve na jego polccenie.

I>uli/Pana dane osobowe będąprzechow1Ąv,ćrne przez okres niezbędny dla realizacii celów, do momentu
Przedawnienia roszczeil oraz wygaśnięcia obowiązkoweg<l okresu przeci-rowywania dokurnentacji
rvynika}ącego z przepisórv prarva.

6. W zakresie przer,vidzianl.m przcpisami pralva posiada Pani/Pan praw-o dostępu do swoich danyclr
osoborłych, ich sprostowania, usunięcią clgrarriczenia prżeŁwarżani^ oraz rvniesienia sprzeciwu rvobec
przetwa.rzan:n,

W przypadku uzn,anla, iż przęt:wat?:afiie Pani/Pana danych osobowych nilruszż przepisy RODO,
posiada Panl/Pan prawo rvniesienia sktgi c-lo Prezesir Urzęclu Ochrony Danyclr Osobówych.

Por]anie przez PzmiąlPanzr danych osoborvych |est ul.mogiem ustawo\łTm. Niepodanie ci.anycl,r
spolvoduje niemożność uczestnictwa w postępowźurirr rekrutzrcyjnym.

L>anifPana darre osobowe nie będą wlłorzystyr.vane do zautomżltyżowanćgo podejmorvania rlecyzji, rv
qrnr profilorvania.
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YII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
l{omisia Rekrutircyirra tra posiedzeniu w dniu

A) zakwalifikorvała dziecko do publicznego przedszkota/oddziału przedszkolrrego w publicznej szkole
podstawowei i korzystiłnizr z gotlzin pobytu.

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

B) nie z'alirvalifikorvała dzieckzr do publicznego przeclszkolaf oddzlalu przeclszkolnego w publicznei szkole
poclstawowe i korzrystania z gcldzin pobi,lu z powodu:

Uzyskana liczb a punktów:

Podpisy członków komisji: WoJT
Gminy-{Qgźyiłca//V4

mgr inŻ. Bo'gu sław Antos


