
ZARZ1\DZENIE Nr ORG.0050.10.2022 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wpiosk6w skJadanych w post,!powaniu rekrutacyjnym do 
,publiczl,legh ~r¥ed~zko!~, .6d~ia'~\V~I/.rzf~sz~olnyCh w,publicznych szkolach podstawowych 
i wzoru ,zgloszlmia do ' Iil!,s ' pienrsZ)jch:. szk61 podstawowych .prowadzonych przez Gmin,! 
Baboszewlf. i . .! . , , . 

Na podstawie art. 30' list. 1 ustawY z 'dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1::i72 z p6Zn. zpl.), oraz art,1S2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z p6Zn. zrn.) zafZl!dza siy, co nastypuje: 

§ 1 

Okresla siy wz6r wniosku 0 przyjycie dziecka do publicznego przedszkola, dla kt6rego organem 

prowadZllcym jest Gmina Baboszewo zgodnie z za1llcznikiem nr 1 do niniejszego zarzlldzenia. 

§2 

Okresla siy wz6r wniosku 0 przyjycie dziecka do oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej, dla kt6rej organem prowadZllcym jest Gmina Baboszewo zgodnie z za1llcznikiem 

nr 2 do niniejszego zarzlldzenia. 

§3 

Okresla siy wz6r zgloszenia dziecka do klasy pierwszej szkoly podstawowej , dla kt6rego organem 

prowadZllcym jest Gmina Baboszewo zgodnie z za1llcznikiem nr 3 do niniejszego zarZlldzenia. 

§4 

Okresla siy wz6r wniosku 0 przyjycie dziecka na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego, 

do publicznego przedszkola, dla kt6rego organem prowadZllcym jest Gmina Baboszewo zgodnie 

z za1llcznikiem nr 4 do niniejszego zarZlldzenia. 

§5 

Okresla siy wz6r wniosku 0 przyjycie dziecka na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego, 

do oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla kt6rego organem prowadZllcym 

jest Gmina Baboszewo zgodnie z za1llcznikiem nr 5 do niniejszego zarzlldzenia. 



§6 

OlcreSla sior wz6r wniosku 0 przyjorcie dziecka na drugim etapie postorpowania rekrutacyjnego, 

do klasy pierwszej szkoly podstawowej, dla kt6rego organem prowadzljcym jest Gmina 

Baboszewo zgodnie z zall!cznikiem Dr 6 do niniejszego zarzqdzenia. 

§7 

Okresla sior wz6r wniosku 0 przyjorcie dziecka zamieszkalego poza obwodem wybranej szkoly 

podstawowej do klasy pierwszej szkoly podstawowej, dla kt6rego organem prowadzqcym jest 

Gmina Baboszewo zgodnie z Zall!CZDikiem Dr 7 do niniejszego zarzljdzenia. 

§8 

Wykonanie Zarzljdzenia powierza sior dyrektorowi przedszkola i dyrektorom szk6l podstawowych 

dla kt6rych organem prowadzljcym jest Gmina Baboszewo. 

§9 

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik Nr I 
do Zal'14dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. .2022 
z dnia 25 stycznia 2022r 

Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

WNIOSEK 
o PRZYJ~CrE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BABOSZEWIE 

NA ROK SZKOLNY .... . . .... ./ . ........... . 

(Wniosek wypelniaj ll rodzice tub opiekuno ..... ie pr8\\lli driecka. Wniosek 0 przykcie nslety wypelnic drukow8l\ymi litcnuni. Przy oznac7.eniu • skrd lic niewlssciwe) 

I. Dane osobowe dziecka 

imi~ I drugie imi~ 
nazwisko 
PESEL J I I I I I I I I I 
data urodzenia I miejsee urodzenia I 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
utica nrdomu I nr mieszkania I 
kod poeztowy miej seowosc 

gmina powiat 
, 

II. Dane osobowe rodzlcoW dZleckal 0plekunow prawnycb 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ 
imi~ I nazwisko I 
ADRES ZAMIESZKANIA 
uliea nr damu I nr mieszkania I 
kod poeztowy miejseowosc 
gmina powiat 
telefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPIEKUNA PRA WNEGO 

imi~ I nazwisko 
ADRES ZAMIESZKANIA 
utica nrdomu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

Ill. Wskazanic kolejnosci wybranych przedszkoli w porzlldku od najbardziej do najrnniej 
f b pre erowanyc 

Nazwa i adres plac6wki 

1. 

2. 

3. 



IV. Kryteria przyj~cia - (w przypadku spelniania danego kryterium prosz~ postawi': znak "X") 

-

Kryteria obowi~zkowe 

---""- i 
1. Wielodzietnosc rodziny kandydata I 

zalqcznik: oswiadczenie 0 wie/odziel110sci rodzi/~)! kandydala. I , 
2. Niepelnosprawnosc kandydata l-

I 
zalqc=nik: orzeczenie 0 pOlrzebie ksztalcenia 3pecjalnego wydane ze wzg/rdu no niepelnosprawnosi:. 
orzeczenie 0 niepe/nosprawnosci {ub 0 stapn;u niepelnosprawnosci tub orzeczenie rowllowazne HI 

rozumieniu przepisow lIsrallY Z dllia 27 sielpnia 1997 r. reJwbililocji zowadowe} i spo/ecznej oraz 
zalrudnianiu 056b niepelnosprawnych. 

3. Niepemosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata 

Zalqcznik: orzec=enie 0 niepelnosprawnosci tub 0 slopniu niepelnosprawnosci tlib orzeczenie 
rOWl1owatne HI rozumieniu przepis6w IIs/awy z dnia 27 sielp nia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrue/nioniu os6b niepelnosprawnych. 

I 
4. Niepemosprawnosc obojga rodzic6w kandydata I 

I 
zalqcznik: ol'zec=enie 0 niepelnosprawnmki Ilib 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie 
rownowaine lV rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
5polecznej oraz zatrudnianiu 050b niepelnmprawnych. 

5. Niepelnosprawnosc rodzeJistwa kandydata 

zalqcznik: orzeczenie 0 po/tzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzg/fdu na niepelnosprawl1osc, 
orzeczenie 0 niepe/nosprawnm:ci /lib 0 stopniu niepe/nosprawnosci /ub ol'zeczenie rOWl1owatne HI 

I'ozllmienill pl'=epis6w llstml'Y z dnia 27 sielpnia 1997 r. rehabi/itacji =m,"odowej i spolecznej oraz 
zatl'lIdnianili os6b niepelnosprawnych. 

-
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

zalqczl1ik: prawomocny H:)lJ'ok sqdlll'odzil1l1ego or=ekajqcy roz1I'6d Ilib separacjf Ilib akt zgonu oraz 
oswiaclczenie 0 samofl~vm Hychowywoniu dziecka oraz niell:l'chow),'I1'aniu tadnego d:decka lVsp61nie z 
jego rodzicem. 

7. Obj~cie kandydata pi ecz~ zast,pczq 

=alqc=nik: c10kumenl potwierd=ajqcy objt/eie dzieeka piec=q zasl f/pczq =godnie = lISlaH'q = dnia 9 
e=erwca 2011 r. 0 wspiel'aniu rod=iny i systemie piec=y zaslt/pezej. 

- ----

V. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (podkreslic wlasciwe): 
- pobyt calodzienny w godz. od .............. do ...... ............ (wskazac kOllcowe godziny) 
- pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej od 8.00 do 13.00 

VI. Dane 0 dziecku przekazywane placowce: 

..... ....... .. ..... ... .......... ......... ...... ... .. ....... ...... .. .. .... ... .... ...... ...... ..... ... ... ....... ... ...... 
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(Zgodnie z art . 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w pUblicznym przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowe, publicznej innej fonnie wychowania przedszkolnego, 
publicznej szkole i publicznej plac6wce, 0 kt6rej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odZywiania oraz metod 
opiekunczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub plac6wki uznane przez 
niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

VII. Zobowiqzanie rodzicow 
I. W przypadku przyjycia dziecka do placowki zobowiljzujy siy do: 

a) Przestrzegania postanowien statutu przedszkola, 
b) Podawania do wiadomosci przedszkola wszelkich zmian w podanych wyzej 

informacjach, 
c) Regulamego uiszczania oplat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 
d) Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiscie lub przez osoby dorosllj, 

do tego upowaZnionlj, 
e) Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 
f) Uczestniczenia w zebraniach rodzicow, 
g) Wyra:i:am* zgody / nie wyraZam* zgody na publikacjy zdjyc ( w przedszkolu, prasie, 

Intemecie) zawierajljcych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas uczestnictwa 
w zajyciach przedszkolnych zwiljzanych z promocjlj Przedszkola w Baboszewie 

Pouczenia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za z}oi.enie falszywego oswiadczenia. 

"'" podpis matkilopickunki prawnej podpis ojcaf opiekuna prawnego 

Oswiadczam, ze zapoznalemJam si~ z klauzul ij infonnacyjnij. 

podpis malkilopiekunki prawnej podpis ojca! opiekulla prnwnego 
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WNIOSEK 

Zalqcznik Nr 2 
do ZarnJdzenia 

W6jta Gminy Babos-.£ewo Nr ORG.0050.1O.2022 
z dnia 25 stycznia 2022r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
vv ............ . .......... . 

o PRZYJ~CIE DZIECKA DO ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO W 
SZKOLE PODSTA WOWEJ IM . ........ .. ..... .. .. ........... ... .... W . . ......................... ......... . 

NA ROK SZKOLNY .... ....... 1 .......... .. . 

(Wniosck wypcll1iajll rodzice lub opiekullowie prawni dziecka. Wniosek 0 pTZ}j~cie nalc:ty wypell1if drukowanymi lilerami. Przy oznaczeniu - skrd lic niewldciwe) 

J. Dane osobowe dziecka 

imi~ drugie imit; I 
nazwisko 
PESEL I I I I I I I I I 
data urodzenia miejsee urodzenia I 

ADRES ZAMIESZKANlA DZIECKA 
uliea nr domu I nr mieszkarua I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat . . U. Dane osobowe rodzlcoW dZleckal 0plekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MA TKlIOPIEKUNKI PRA WNEJ 
ImHr I nazwisko I 
ADRES ZAMIESZKANIA 

uliea nr damu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

(elefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCNOPIEKUNA PRA WNEGO 

imi~ nazwiska 

ADRES ZAMTESZKANIA 

uliea nr domu 1 nr mieszkania I 
kod pocztowy miej scowosc 

gmina pawiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

UJ. Wskazsnie kolejnosci wybranych oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolacb 
podstawowych w porzlldku od najbardziej do najmniej preferowanych 

Nazwa i adres plac6wki 



I. 

2. 

3. 

IV. Kryteria przyj~cia - (w przypadku spelnian ia danego kryterium prosz, postawic znak "X") 
W przypadku wi~kszej liczby kandydatow spe!niaj~cych warunek zamieszkania na terenie gminy Baboszewo, niz 
liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego b~d~ brane pod 
uwag~ I~cznie kryteria, kt6re maj~ jednakow~ wartose: 

_._-

Kry!eria obowi~zkowe 

I. Wielodzietnose rodziny kandydata 

zalqcznik: oswiadczenie 0 wielod:ietnosci rodziny kondydata. 

2. Niepelnosprawnosc kandydata 

za/qc:nik: orzeczenie 0 pOlrzebie kSllalcenia specjalnego wydane ze wzg/~du no niepelnosprawJ1osc. 
orzeczenie 0 niepelnosprmvl1osci tub 0 slopnill niepelnosprmvnosci lub orzeczenie r6wnowatne HI 

rozumieniu przepisow US((IH:)' z dnia 27 sielpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrlldnianiu 056b niepelnosprawnych. 

3. Niepelnosprawnose jednego z rodzic6w kandydata 

Zalqcznik: or;ec;enie 0 niepelnosprawl1osci tub 0 slopniu niepelnosprowl1osci tub orzeczenie 
r6wnowa':ne \V l'ozumieniu przepisow tis/((wy z dnia 27 sielpnia 1997 r. re/wbililacji zawodolVej" 
spolecznej oraz Zalrlldl1;al1;11 os6b n;epelnosprawnyeh. 

----
4. Niepelnosprawnose obojga rodzic6w kandydata 

zalqczn;k: orzeczen;e 0 n;epelnosprallll7osei /lib 0 slopn;lI niepe/nospl'allll1osci /ub orzeczen;e 
I'ownowa':ne HI rOIl/mieni" przep;sow lIstawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
spoleeznej OI'OZ zGlrudn;on;u os6b niepelnosprmvnyeh. 

---
5. Niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata 

zalqeznik: orzeczenie 0 potl'zebie ksztaleenia speejolnego wydane ze wzglr;dllna niepelnosprawnosc, 
orzeczenie 0 niepe/nosprawnosci lub 0 stopn;u niepelnosprawnosci lub orzeczenie r6wnowa:ne HI 

rozul11ieniu pl'zepiso\l' lISltIH:l' z dnia 27 s;erpnia 19971', rehabilitaeji zawodowej i spo/eeznej oraz 
zotl'/u/Jlianiu os6b niepelnosprownych. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

zalqcznik: prowomocny lI~Frok sqdul'odzinnego ol'zekajqcy ro=w6d /ub separacjf lub akt zgol1u oroz 
oswiadcenie a samotnym wychowywaniu dziecko 01'0= niewychowywaniu tadnego dziecka wspo/nie z 
jego rot/zice",. 

7. Obj~c i e kandydata p iec~ zast~pcz~ 

=alqeznik: dokllmel1l pOlwierd=ajqcy objr;cie dzieeka pieezq zastfpczq =godnie = lislawq z dnia 9 
czerwea 2011 r, 0 lV~pieranili rodz;ny i systemie pieezy zastfpczej. 

V. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (podkreslic wlasciwe): 
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- pobyt calodzienny w godz. od .............. do .......... . .... ... (wskazac koncowe godziny) 
- pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej od 8.00 do 13.00 

VI. Dane 0 dziecku przekazywane plac6wce: 

( Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowe, publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placowce, 0 kt6rej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odZywiania oraz metod opiekUllczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
plac6wki uznane przez Diego za istotne dane 0 stanie zdrowia. stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

VII. Zobowi~zanie rodzic6w 
I. W przypadku przyjycia dziecka do plac6wki zobowi,!zujy siy do: 

a) Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddzialu przedszkolnego osobiscie lub przez 
osoby dorosl,!, do tego upowaznion'!; 

b) Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 
c) Uczestniczenia w zebraniach rodzic6w, 
d) Wyrazam* zgody / nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc ( w przedszkolu, prasie, 

Intemecie) zawieraj,!cych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas uczestnictwa 
w zajyciach przedszkolnych zwi,!zanych z promocj,! szkoly. 

Pouczenia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

"' .. podpis matkilopiekunld prawnej podpis ojcal opiekuna pnlwncgo 

Oswiadczam, ze zapoznalem/am s i ~ z klauzul~ informacyjn~. 

"' .. podpis matkilopickunki prawnej podpis o~ opickuna prawncb'O 
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ZGLOSZENIE 

Zalqcznik Nr 3 
doZ~dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.IO.2022 
z dnia 25 stycznia 2022r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
vv . .. ••. ..•...•.• .. •.•.••• 

DZIECKA ZAMIESZKALEGO W OBWODZIE SZKOL Y, DO KLASY PlERWSZEJ 
PUBLICZNEJ SZKOL Y PODSTA WOWEJ, DLA KTOREJ ORGANEM PROWADZ~CYM 

JEST GMINA BABOSZEWO NA ROK SZKOLNY .......... / ........ ..... . . 

(Wniosek wype:lniajlj rodzicc: lub opi c:kunowie pra'Mli dziC1:ka. Wniosek 0 przyj~ie nalety wypelnic drukowanymi lilerami. Przy oznaczeniu • skJ"eslic niewlaSciwe) 

I. Dane osobowe dziecka 

imi~ drugie imi~ 

nazwisko 

PESEL I I I I I I I I I 
data urodzenia rniejsce urodzenia I 

ADRES ZAMIESZKANIA DZlECKA 
ulica nr dornu 

I 
nr rnieszkania 

I 
kod pocztowy miej scowosc 

grnina powiat 

II. Dane osobowe rodzic6w dzieckal opiekun6w prawnych 

DANE OSOBOWE MATKlIOPlEKUNKI PRA WNEJ 

lmi~ nazwisko 

ADRES ZAMlESZKANIA 
utica nrdomu 1 nr mieszkania 1 

kod pocztowy miej scowosc 

gmina powiat 
telefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPlEKUNA PRA WNEGO 

imi~ 1 nazwisko 

ADRES ZAMlESZKANIA 
utica nr domu I nr mieszkania 1 

kod pocztowy miej scowosc 
gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 



III. Dane 0 dziecku przekazywane placowce: 

( Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowe, publicznej innej fomlie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placowce, 0 ktorej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odtywiania oraz metod opiekUliczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
plac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, siosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dz iecka) 

IV. Oswiadczenia rodzicow 
I. Oswiadczam, ze miejscem zamieszkania rodzic6w kandydata i kandydata jest adres 

wskazany w pkt.l powyzszej tabeli. Jestem swiadoma Iswiadomy odpowiedzialnosci 
kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

2. Oswiadczam, ze wyratam* zgodC; 1 nie wyrazam* zgody na publikacjc; zdjc;c (w szkole, 
prasie, Internecie) zawieraj,!cych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas zajc;c 
szkolnych i pozaszkolnych, uroczystosciach szkolnych, zawodach sportowych itp. oraz 
prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajc;ciach edukacyjno
wychowawczych w zakresie realizacji zadan zwi,!zanych z promocj,! i dzialalnosci,! 
szkoly. 

3. Oswiadczam, ze wyratam zgodC; *1 nie wyrazam zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku zlozonym w postc;powaniu rekrutacyjnym. 

Pouczenia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za zloienie falszywego oswiadczenia. 

"''' podpis matkilopiekunki prawnej podpis ojcal opiel'llna prawncgo 

Oswiadczal11, te zapoznalem/am si, z klauzulq informacyjnq. 

dma podpis matkilopielnmki prawnej podpis ojeal opiel,:una prawncgo 
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Zall}cznik Nr 4 
do Zar'4dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.1O.2022 
z dnia 25 stycznia 2022r 

Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

WNIOSEK 
o PRZYJ~CIE DZIECKA NA DRUGIM ETAPIE POST~POWANIA REKRUTACYJNEGO 

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, DLA KTOREGO ORGANEM PROW ADZACYM 
JEST GMlNA BABOSZEWO 

(Wniosek wypelniaj!J rodzice lub opiekunowie jlrawni dziecka. Wniosek 0 przyjt;cie naleZy wypelnic drukowaItymi li terami. przy oznaczc:niu • skrd lic niewlaJciwc) 

I Dane osobowe dziecka 
imi~ drugie imi~ 

nazwisko 

PESEL I I J I I I I I I 
data urodzenia miejsce urodzenia 

I 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
ulica nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

H. Dane osobowe rodzlcow dZleckal 0plekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKl PRA WNEJ 

imitr nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica nrdomu I or mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPIEKUNA PRA WNEGO 

imi ty nazwisko 

ADRES ZAM IESZKANIA 

ulica nrdomu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mai l 
.. 

HI. InformaCJa 0 spelmemu krytenow na drugnD etaple post~powama rekrutacYJ nego do 
publicznego przedszkola, dla ktorego organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo (zgodnie z §2 
uchwaly Nr XXVllfl81/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 201 7 r w sprawie okreslenia 
kryteri6w obowi~zuj~cych na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i 
oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowad~cym jest 
Gmina Baboszewo (w przypadku spelniania danego kryterium prosz~ postawic znak "X") 



LP Kryterium Wag. Dokument potwierdzaj~cy spelnicnie SpelRienie 
kryterium kryterium kryterium 

1. Oboje rodziee kandydata praeujq (za Adl .zaswiadczenie praeodawey 0 

spelnienie warunku uznaje si~, gdy zatrudnieniu w ramach stosunku pracy 
kazdy z rodzieow spetnia co najmniej albo zaswiadczenie 0 wykonywaniu 
jeden z warunkow: praey na podstawie umowy 
l.pozostaje w zatrudnieniu w ramach cywilnoprawnej , 
stosunk'l1 praey lub umawy 

IOpkt 
Ad2.Aktualny wydruk CEIGD, KRS (w 

eywilnoprawnej , samozatrudnieniu), deeyzja w sprawie 
2.pozostaje w samozatrudnieniu lub wymiaru pod.tku rolnego n. dany rok 
prowadzi gospodarstwo reIne, (gosp. rolne) 
3.uezy si~ w trybie dziennym, Ad3.Zaswiadezenie szkoly lub uczelni 

potwierdzajqce nauk~ w trybie 
dziennym. 

2. Potrzeba zapewmcm3 k. ndydatowi Zlotenie przez rodzica oswiadezenia 0 

opiek i w czasie przekraezajqeym 5 potrzebie zapewnienia dziecku opieki w 
godzin dziennie i korzystania z trzech 5pkt czasie przekraczajqeym 5 godzin 
posilk6w dziennie dziennie i korzystania z trzeeh posilk6w 

dziennie 
3. Rodzenstwo kandydata w roku Potwierdzenia dokonuje dyrektor 

szkolnym, na kt6ry prowadzona jest 
3pkt 

przedszkola na podstawie dokumentaeji 
rekrutaeja, b~dzie uez~szezalo do tego 
przedszkola 

4. Kandydat wyehowuje s i~ w rodzinie Kopi~ orzeczenia sqdu rodzinnego 
obj~tej nadzorem kuratorskim Iub 

.. 
ustanawlaHeego nadzor kuratora, 

wsparciem asystenta rodziny poswiadezonq za zgodnost z oryginalem 
2pkt przez rodzica kandydata 

Zaswiadczenie wydane przez osrodek 
pomoey spoleeznej 0 obj~eiu rodziny 
wspareiem asystenla .. 

Do wtllosku dolqczam dokumenty potwlerdzaJqce speltllellle krytenow wymletllonych w punkcle 
.... .. .. ...... .......... Iwstawic liczb~ porzqdkowq z powyzszej tabelil 

IV. Dane 0 dziecku przekazywane plac6wce: 

( Zgodnie z art . 155 ustawy Prawo oswiatowe, w eelu zapewnienia dzieeku podezas pobytu w publieznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w pubJieznej szkole podstawowe, publicznej innej formie wyehow.nia 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej plac6wce, 0 kt6rej rnowa wart. 2 pk.'1 8, odpowiedniej opiekj, 
odzywiania oraz metod opiekunczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
plac6wki uznane przez !liego za istatne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizyczn yrn dziecka) 

Pouczenia: 
Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

podpis malkilopiekunki prawnej podpis ojcal opiekuna prawnego 

Oswiadczam, i.e zapoznalem/am s i ~ z klauzulq infonnacyj nq. 

"'" podpis matkifopickunki prawncj podpis ojca/ opiekuna prawncgo 
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WNIOSEK 

ZallJczn ik Nr 5 
do ZarL<}dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.1O .2022 
z dnia 25 styczrua 2022r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
lV • ••••••••• • •••••••••••• • 

o przyj~cie dziecka na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do oddzialu 
przedszkoJnego w publicznej szkole podstawowej, dla ktorego organem prowadzllcym jest 
Gmina Baboszewo. 

(Wniosek wypelniaj4 rodziec lub opickunowic prawni dzieeka. Wniosek 0 przyj~cie nalety W)'llelnic drukowanymi literami. Przy oUlaczcniu. skreslic nicwlakiwe) 

I Dane osobowe dziecka 
irnif! drugie im i ~ 

nazwisko 

PESEL I I I I I I I I I 
data urodzenia miejsce urodzenia 

I 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
ulica nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

II. Dane osobowe rodzlcow dZleckal oplekun6w prawnych 

DANE OSOBOWE MA TKIIOPIEKUNKl PRA WNEJ 

imi~ nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

utica nr donlU I or mieszkania J 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPIEKUNA PRA WNEGO 

imi t; nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica nrdomu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powi.t 

telefon komorkowy adres e-mail 

" Ill. InformaCja 0 spelmemu kryterlOw na druglm eta pIe post~powama rekrutacYJnego do oddZlalu 
przedszkolnego w publicznych szkolach, dla ktorego organem prowadZl\cym jest Gmina Baboszewo 
(zgodnie z §3 uchwaly Nr XXVI1I18I12017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r w sprawie 



----------

okres lenia k,yteri6w obowi~zuj~cych na drugim elapi e pos l~powania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola i oddzial6w przedszko lnych w publicznych szko lach podstawowych, dla kl6rych organem 
prowad~cym jest G lllina Baboszewo (w przypadku spe lniania danego kryteriulll prosz~ postawic znak 

" 
X") 

LP Kryterium Waga Dokument potwierdzaj~cy spelnienie Spelnienie 
krvterium krvterium kryterium 

1. Kandydal mieszka W obwodzie szkoly Oswiadczenie 0 miejscu zamieszkallia 
podstawowej, w kt6rej zorganizowany 

5 pkl 
zlozone przez rodzica - stanow i~ce 

jest oddzial przedszkolny, do ktorego zalijeznik do wniosku 
orowadzona iesl rekrulaeia 

2. Rodzenstwo kandydala w roku Potwierdzenia dokonuje dyreklor szkoly 
szkolnym, na ktory prowadzona jest 

3 pkl 
na podstawie dokumentacj i 

rekrulaeja, b~dzi e uez~szezalo do lej 
samei szkolv. 

3. Kandydal wyehowuje si~ w rodzin ie Orzeczenie sijdu rodzinnego 
obj~lej nadzorem kuratorskim lub 

.. 
ustanawJaJ~cego nadz6r kuratora, 

wsparciem asystenta rodziny poswiadezonij za zgodnosc z oryginalem 
2 pkl przez rodziea kandydala 

Zaswiadczenie wydane przez osrodek 
pomoey spoleeznej 0 obj~eiu rodziny 
wsparciem asyslenla 

Do wniosku do l~czam dokulllenty potw ierdzaj ~ce spelnienie kryteri6w wymienionych w punkcie 
.... .. .............. .... Iwstawi c li ezb~ porz~dkow~ z powyzszej labelil 

IV. Dane 0 dziecku przekazywane plac6wce: 
..... ... ... . . . .. .. .... . .. . . . . . . .... .. ... . .. ..... . ..... . ..... . .. ....... .... ... . . . .. . .. ........ . . . .. . . . .. . . . ..... ........ 
( Zgodnie z an . 155 uSlawy Prawo oswialowe, w eelu zapewnienia dzieeku podczas pobytu w publieznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podslawowe, publicznej innej fOrlnie wyehowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publieznej placowee, 0 kt6rej mowa wan . 2 pkt 8, odpowiedniej opieki , 
odi ywiania oraz melod op iekUliczo-wychowawezyeh rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
plac6wki uznane przez niego za istatne dane a stanie zdrowia, stasowanej diecie i rozwoju psychofi zycznym dziecka) 

Pouczenia : 
Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

"'" podpis malkilopiekunld prawncj podpis ojcaf opickuna prawnego 

Oswiadezam, i e zapoznalem/am s i~ z kl auzul ~ i nformacyjn~. 

"'" podpis IIUl lkiiopiekunki prawncj podpis ojcal opickuna prawncl!0 
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WNIOSEK 

Zalqcznik Nr 6 
do ZClJZlJdzen i a 

W6jla Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.1O .2022 
z dnia 25 styc7.nia 2022r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
vv •••.......•..•.......... 

o przyj~cie dziecka na drugim eta pie post~powania rekrutacyjnego do kIasy pierwszej szkoly 
podstawowej, dla ktorego organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo. 

(Wniosek wypeln iaj~ rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosck 0 pn~yj~cie nalety .... ypc:lnit drukowanymi literami. Pny olJlaczeniu • skrdlic nicwldciwe) 

I Dane osobowe dziecka 
imi~ drugie im i~ 

nazwisko 

PESEL I I I I J I I I I 
data urodzenia miejsce urodzenia 

I 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
utica nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

II . Dane osobowe rodzlcow dZleckal oplekun6w prawnycb 

DANE OSOBOWE MA TKIlOPIEKUNKl PRA WNEJ 

imi~ nazwisko 

ADRES ZAMI ESZKANIA 

ulica nrdomu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPIEKUNA PRA WNEGO 

imi~ nazwisko 

ADRES ZAM IESZKANIA 

ulica nrdomu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 
., 

III. InformacJ3 0 spelDleDlu krytenow na druglm eta p,e post~powaDla rekrutacYJnego do oddzlalu 
przedszkolnego w publicznych szkolacb, dla ktorego organem prowadz,!cym jest Gmina Baboszewo 
(zgodnie z §3 uehwaly Nr XXVTII18 1120 17 Rady Gm iny Baboszewo z dnia 28 marea 2017 r w sprawie 
okreslenia kryteri6w obowi~zuj~eyeh na drugim etapie post<;powania rekrutacyj nego do publieznego 



przedszkola i oddz ial6w przedszko lnych w pllblicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem 
prowadzqcym jest G mina Baboszewo (w przypadkll spelniania danego kryterillm prosz~ postawic znak 

X") 
" 

LP Kryterium Waga Dokument potwierdzaj~cy spelnienie Spelnienic 
kryterium krvterium kryterium 

1. Kandydat Illieszka w obwodzie szkoly Oswiadczenie 0 miejscu zamieszkania 
podstawowej , do kt6rego prowadzona 5 pkt zloZone przez rodzica - stanowi~ce 
iest rekrutacia zalacznik do wniosku 

2. Rodzenstwo kandydata w roku Potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoly 
szkolnYIll , na kt6ry prowadzona jest 

3 pkt 
n 3 podstawie dokumentacji 

rekrutacja, b~dzie uez~szeza l o do tej 
samei szko lv. 

3. Kandydat wychowuje s i~ w rodzinie Orzeczenie s~du rodzinnego 
obj~tej nadzorem kuratorskim lub ustanawiaj ~eego nadz6r kuratora, 
wsparciem asys tenta rodziny poswi adczon~ za zgodnosc z oryginalem 

2 pkt przez rodzica kandydata 
Zaswiadezenie wydane przez osrodek 
pomocy spoleeznej o obj~eiu rodziny 
wsparciem asystenta 

Do wnioskll do l~czam dokumenty potwierdzaj~ce spe lnienie kryteri6w wy mienionych w punkc ie 
...... ..... . ... .... .. .. . Iwstawic liczb~ porz~dkow~ z powyzszej ta bel il 

IV. Dane 0 dziecku przekazywane plac6wce: 

( Zgodnie z art . 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celu zapewnienia dziecku podezas pobytu w publieznYIll 
przedszkolu, oddziale przedszkolnYIll w publicznej szkole podstawowe, publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej plac6wce, 0 kt6rej mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki , 
odZywiania oraz metod opiekUllczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
pJac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

Pouczenia: 
Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

podpis matki/opkkunld prawncj poIlpis ojcal opicl.'"lJ na prawncgo 

Oswiadczam, Ze zapoznalem/am si~ z kl auzul ~ informacyjn ~. 

"'" podp.s m3tkiiopicl'"lJnki prawncj podpis ojca.l opid'"lJna prnwncgo 

2 



WNIOSEK 

Zalqczn ik Nr 7 
do ZalUldzcnia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 10.2022 
z dnia 25 stycznia 2022r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
lV •••••••••••• • ••••••••••• 

o przyj~cie dziecka zamicszkalego poza obwodem wybranej szkoly podstawowej do klasy 
pierwszej w publicznej szkole podstawowej, dla ktorej organem prowadzllcym jest Gmina 
Baboszewo. 

(Wniosek wypelniaj lj rodzice lub opieimnoy,ie prawn; dziecka. Wniosck 0 pnyj~ie nalety wypelnic drukowanymi litera mi. Prz)' oznaczcniu • skrrllit niewlaSciwe) 

I Dane osobowe dziecka 
imiC( drugie imi~ 

nazwisko 

PESEL I I L J I I I I I 
data urodzenia miejsce urodzenia 

I 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
utica nrdomu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

U. Dane osobowe rodzlcow dZleckai 0plekunow prawnycb 

DANE OSOBOWE MA TKJlOPIEKUNKI PRA WNEJ 

imi~ nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANlA 

ulica nr donm I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon kom6rkowy adres e·mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPIEKUNA PRA WNEGO 

im i ~ nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

u1ica nr domu I nr mieszkania 1 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon kom6rkowy adres e-mail 
.. 

UI. Informacja 0 spelmemu krytenow przez kandydatow zamleszkujllcycb poza obwodem wybranej 
szkoly podstawowej, dla ktorej organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo - tabela nr 2(zgodnie z 
§2 uchwaly Nr XXVIVI81 i2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 20 17 r w sprawie okreslenia 



kryteri6w obowi~Zllj ~Cych na drllgim eta pie post~powania rekrlltacyjnego do pllblicznego przedszkola 
i oddzial6w przedszkolnych \V publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowad~cym 
jest Gmina Baboszewo oraz dokument6w niezb~dnych do potwierdzenia (w przypadku spelniania danego 
kryterium prosz~ postawi': znak ,.X" ) 

LP Kryterium Waga Dokument potwierdzaj:)cy spelnienie Spelnienie 
krvterium krvterium kryterium 

I. Rodzenstwo kandydata w roku Potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoly 
szkolnym, na kt6ry prowadzona jest 

3 pkt 
na podstawie dokumentacji 

rekrutacja, b~dzi e uez~szczalo do tej 
samei szkolv. 

2. Wielodzietnos.: rodziny kandydata 
I pkt 

Oswiadczenie 0 wie lodzietnosci rodziny 
kandvdata; 

3. Kandydat j est obj~ty ksztalceniem Orzeczenie 0 potrzebie ksztaleenia 
speejalnym speejalnego wydane przez zespol 

3 pkt 
orzekaj~ey w publieznej poradni 
psychologiczno-pedagogieznej lub 
poradni specjalistycznej, ze wzgl~du na 
nieDelnosDrawnos.: kandvdata; 

4. Niepelnosprawnosc w rodzinie Orzeczenie 0 niepemosprawnosci lub 0 

kandydata stopni u niepelnosprawnosc i lub 
orzeczenie r6wnowaine w rozumieniu 

I pkt przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 
I 997r. 0 rehabilitaeji zawodowej i 
spo lecznej oraz zatrudnieniu os6b 
niepelnosprawnyeh; 

IV. Do wniosku dolqczam dokumenty potwierdzajqce spelnienie kryteri6w WYlllienionych 
w punkcie ... . .. .................. /wstawic liczby porzqdkowq z powyzszej labeli/ 
V. Kandydaci zalllieszkali poza obwodem publicznej szkoly podstawowej na wniosek rodzica, 
mogq byc przyjyci do kl asy I po przeprowadzeniu postypowania rekrutacyjnego, jezeli dana 
publiczna szkola podstawowa nadal dysponuje wolnymi Illiejscami. 
VI. Oswiadczam, ze wyrazam* zgody / nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc (w szkole, prasie, 
Internecie) zawierajqcych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas zaJyc szkolnych 
i pozaszkolnych, uroczystosciach szkolnych, zawodach sportowych itp. Oraz prac wykonanych 
przez niego podczas uczestnictwa w zajyciach edukacyj no-wychowawczych w zakresie realizacj i 
zadatl zwiqzanych z promocjq i dzialalnosciq szkoly. 
VII. Dane 0 dziecku przekazywane placowce: 

( Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celu zapewnienia dz iecku podczas pobytu w pubJicznym 
przedszkolu , oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowe, publicznej innej fonuie wyehowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placowce, 0 kt6rej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opicki, 
odzywian ia oraz metod opiekunczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
plac6wki uznane przez !liego za istotne dane 0 stanie zdrowia. stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 
Pouczenia: 
Jestem swiadomy/a odpowiedzia lnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

d~[a podpis matki/opiekunld prawno:j podpis ojcal opickuna prawncgo 

Oswiadczam, ie zapoznalem/am siy z klauzul CJ informacyjnCJ. 

data po<\pis matkilopiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego 
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