
ZARZ1\DZENIE N r ORG.0050. 6 .2023 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wnioskow sldadanych w post~powaniu rekrutacyjnym do 
publicznego przedszkola, oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych 
i wzoru zgloszenia do klas pierwszych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin~ 
Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z poin. zm.), oraz art.1S2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poin. zm.) zarz~dza siy, co nastypuje: 

§ 1 

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

prowadz~cymjest Gmina Baboszewo zgodnie z zal~cznikiem nr 1 do niniejszego zarz~dzenia. 

§2 

OkreSla siy wzor wniosku 0 przyjycie dziecka do oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej , dla kt6rej organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo zgodnie z zal~cznikiem 

nr 2 do niniejszego zarz~dzenia. 

§3 

Okresla siy wzor zgloszenia dziecka do klasy pierwszej szkoly podstawowej, dla ktorego organem 

prowadz~cym jest Gmina Baboszewo zgodnie z zal~cznikiem nr 3 do niniejszego zarz~dzenia. 

§4 

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

do publicznego przedszkola, dla ktorego organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo zgodnie 

z zal~cznikiem nr 4 do niniejszego zarz~dzenia. 

§5 

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

do oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla kt6rego organem prowadz~cym 

jest Grnina Baboszewo zgodnie z zal~cznikiem nr 5 do niniejszego zarz~dzenia. 



§6 

Okrdla si« wz6r wniosku 0 przyj«cie dziecka na drugim etapie post«powania rekrutacyjnego, 

do klasy pierwszej szkoly podstawowej , dla kt6rego organem prowadz~cym jest Gmina 

Baboszewo zgodnie z zalqczDikiem Dr 6 do niniejszego zarz~dzenia. 

§7 

Okresla siy wz6r wniosku 0 przyjycie dziecka zamieszkalego poza obwodem wybranej szkoly 

podstawowej do klasy pierwszej szkoly podstawowej , dla kt6rego organem prowadz'!cym jest 

Gmina Baboszewo zgodnie z zalqczDikiem Dr 7 do niniejszego zarz~dzenia. 

§8 

Wykonanie Zarz,!dzenia powierza siy dyrektorowi przedszkola i dyrektorom szk61 podstawowych 

dla kt6rych organem prowadz~cymjest Gmina Baboszewo. 

§9 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik Nr I 
do Zarz~dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 6 .2023 
z dnia 24 stycznia 2023r 

Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

WNIOSEK 
o PRZYJF;CIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BABOSZEWIE 

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

(Wniosek wypelni aj~' rodzice Ilib opickunowie prawni dziecka. Wniosek 0 przyj~c i e nalei)' wypelni ': drukowanymi literami . Przy oznaczeniu • skreilic niewlas.: iwe) 

I. Dane osobowe dziecka 

data 

AD RES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
........... , ........... ,,,, ................ ,.... , .•.• T'" : .•. ,',' ' ..... ',.".--"' •• '.--'~----.--"~' .. ' ................................................. , 

ulica nr domu nr mieszkania 
"""" .. ""."."".,,,,",," """."." •• " .• __ """".".,," ••• "" •• "."""""".""""." __ , __ ,,,".' •. ,, __ ,,,,,.... "''''''''''''''' __ "".".". ____ '''''"1.."''''''" •. ,,'''''''',, ••• ,;.,,.,''''' •• ,,''''''" •.• """"".".""'''".,---"--,,----''''--'-''''''''''''''''''''',,.,,,, .. ,,''''''''''''''''''""""",.--i 

kod pocztowy , miejscowosc , 

II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

DAN E OSOBOWE MATKIIOPIEKUNKI PRA WNEJ 
nazwisko 

nr mieszkania 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRA WNEGO 
Imly nazwisko 
ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica nr domu i nr mieszkania i 
kod pocztowy 

i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,·,, 

, miejsr;o"/os" 
gmina i powiat 
telefon komorkowy adres e-mai I 

III. Wskazanie kolejnosci wybranych przedszkoli w porz~dku od najbardziej do najmniej 

Nazwa i adres placowki 

! I. I 
, 
, 2. 



IV. Kryteria przyj~cia - (w przypadku spelniania danego kryterium proszy postawic znak "X") 

r.·--... ······.······.··.·····-·-.--................... -............ -.-..... -........................... -...... -............................. -.......... . 
I Kryteria obowillzkowe 
I 

t·· i~····rWiejo(fzTetn·o~t ·~odzinykandydata -· .................................. j 

I I za/qcznik: oswiadczenie 0 wielodzietnosci rodziny kandydata. 

~............... . ... , ... - ............. -... -.............. -.--... -........... -... -........ ---........ -... -.-........... . ................. -.-..... - .......................... --.... -.......... -.. -................ -.. --. ................................ . ....................... -...... -......... -.-.......... . ........ +-............ - .......... .J 

" 

2. i Niepelnosprawnosc kandydata 
i 

i I za/qcznik: orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjatnego wydane ze wzgiftdu na niepelnosprawnosc, 
I ! orzeczenie 0 niepelnosprawnosci tub 0 stopniu niepetnosprawnosci tub orzeczenie r6wnowazne w 

.,1

' I rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu os6b niepe/nosprawnych. 

···················1·········-············-······· .............................................. ............................................................. . ..................................................................................................................................................................................................•......................................... , ....... . 

I 
i 

Niepelnosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata 

Za/qcznik: orzeczenie 0 niepe/nosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzec;:enie 
r6wnowat ne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych. 

4. ·-T·:t'Jj·epeh1ospra;no~6· obojgarodzic6;· kandydata ·······.... .... - ................... ... . ............................. .. 
! 
I za/qcznik: orzeczenie 0 niepelnosprawnosci tub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie 
I r6wnowatne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
I spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych. 

......... ······1··························_················_··· ... - ............................................................................. - ............................... - ........ - ..... - .......... - ...... -.-........ -
5. i Niepetnosprawnosc rodzenstwa kandydata 

..................•........•....••.... _ ........................................... , ................................ , 

I I za/qcznik: orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjatnego wydane ze wzgtrdu na niepelnosprawnosc, 

'
I i orzeczenie 0 niepe/nosprawnosci tub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie r6wnowat ne w 

I rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
I I zatrudnianiu os6b niepe/nosprawnych. 

1.6r;;;.;;.;;;;;~;;;;k;.~;;;;~~U~~;;::~;-;; j 
............ { 

! i j ego rodzicem. , 
i I ................ .L... ..... i 
r··· ;:;~ ··1·6·bj~cie-kandydata ·piecz~iaSt~I;cz~·-·--·------... -.......... -.-.--...----..... ..............-...-..... -. 

I I za/qcznik: dokument potwierdzajqcy objrcie dziecka pieczq zas/rpczq zgodnie z ustawq ;: dnia 9 
I I czerwca 201 1 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastrpczej. 
L._ ..... __ .. L ____ ... _ ............... _. __ ...................................... _. __ .. _ ... _. ___ .......................... _ ... _ .. _ ........... _ ... __ ._._ ....................................... _ ... _ ............................................................................................. . 

V. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (podkreslic wlasciwe): 
- pobyt calodzienny w godz. od . . .. .. ... . . ... do .... ........ .. . ... (wskazac koncowe godziny) 
- pobyt w rarnach 5-godzinnej podstawy prograrnowej 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 formie wychowania przedszkolnego, 
publicznej szkole i publicznej placowce, 0 ktorej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odZywiania oraz metod 
opiekunczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub placowki uznane przez 
niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

VII. Zobowi~zanie rodzicow 
1. W przypadku przyjycia dziecka do plac6wki zobowi~zujy siy do: 

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

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

do tego upowaznion~, 

e) Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 
f) Uczestniczenia w zebraniach rodzic6w, 
g) Wyrazam* zgody / nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc ( w przedszkolu, prasie, 

Internecie) zawieraj~cych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas uczestnictwa 
w zajyciach przedszkolnych zwi~zanych z promocj~ Przedszkola w Baboszewie 

Pouczenia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

data podpi s matkiJopiekunki prawnej pod pis ojca/ opiekuna prawnego 

Oswiadczam, ze zapoznalem/am si~ z klauzulf} informacyjnf}. 

data podpis rnatki/opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego 
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WNIOSEK 

Zalljcznik Nr .2 
do Zarzljdzen ia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 6 .2023 
z dnia 24 stycznia 2023r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
w ...• ••••••••..•••..••••• 

o PRZYJ~CIE DZIECKA DO ODDZIALU J>RZEDSZKOLNEGO W 
SZKOLE PODSTA WOWEJ 1M ... . .......... . . .. .......... ... . . ..... W ... .... . . .. . . : ..... . ... . . .. . . . ... . . . . 

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

(Wni osek \\'ypeln iaj", rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek 0 przyj~c ie naleiy wypelnic drukowanymi literami. Przy oznaczeniu • skreslic niewlasciwe) 

I. Dane osobowe dziecka 

imi ~ drugie imiy 
nazwisko ...... ...... f··· · "'r ! i ! I I ! T i PESEL 
data urodzen ia miejsce urodzenia I 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
ulica nr domu T nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

g~ ina powiat 

II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekun6w prawnych 

DANE OSOBOWE MATKIIOPIEKUNKI PRA WNEJ 
.. . . .......................................................................... .. ......... , 

I imiy I nazwisko 
ADRES ZAM IESZKANIA 
ulica nr domu I I nr mieszkania I ................. ........ .. .......... + ................................................................. ei-mi~scowosc 

.. ...... + ............... ......... ... ........... ...................................................... .. ..... ·· ... +·p·····o····w···:,~;iat ... ··················· .................... j . ................ _ ....................................................................... ! 

telefon komorkowy ad res e-mail 

.......... ..... ... ..................... ............................................ .... ........... , .................•...... , ..... : .. ... ... ... .. .. ....................... ....................... ··························:r········· .. ················............................. .. ....................................................................... .. j 

nazwisko 

nr mieszkania 

adres e-mai I 

III. Wskazanie kolejnosci wybranych oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach 
podstawowych w porz~dku od najbardziej do najmniej preferowanych 



,. ..... _ ....... _ ...... 

Nazwa i adres plac6wki 

I 

2, _. 
-"- .. ~ ~ . 

3, -. .-

IV. Kryteria przyj~cia - (w przypadku spelniania danego kryterium proszy postawi6 znak "X") . 
W przypadku wiykszej liczby kandydat6w spelniaj~cych warunek zamieszkania na terenie gminy "Baboszewo, niz ,,. 
liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego byd~ brane pod 
uwagy l~czni e kryteria, kt6re maj~jednakow~ waltosc: . 

...... 

Kryteria obowi~zkowe 

I. Wielodzietnosc rodziny kandydata 

zalqcznik: oswiadczenie 0 wielodzietnosci rodziny kandydata. 

2. Niepelnosprawnosc kandydata 

zalqcznik: orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglildu na niepe/nosprawnosc, 
orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepe/nosprawnosci lub orzeczenie rownowatne w 
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianill osob niepelnosprawnych. 

3. Niepemosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata 

Zalqcznik: orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie 
rownowatne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrudnianill osob niepelnosprawnych. 

4. Niepelnosprawnosc obojga rodzic6w kandydata 

zalqcznik: orzeczenie 0 niepelnosprawnosci tub 0 slopniu niepelnosprawnosci tub orzeczenie 
rownowatne 111 rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych. 

5. Niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata 

zalqcznik: orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglildu na niepelnosprawnosc, 
orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 slopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowatne w 

rozumieniu przepisow uStCMY z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych. 

6. i Samotne wychowywanie kandydata w 

zalqcznik: prawomocny wyrok sqdu rodzinnego orzekajqcy rozwod lub separacjlliub akt zgonu oraz 
oswiadczenie 0 samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu t adnego dziecka wsp61nie z 
jego rodzicem. 

7. Objycie kandydata piecz~ zastypczl! 

zalqcznik: dokument potwierdzajqcy objllcie dziecka pieczq zastllpczq zgodnie z ustawq z dnia 9 
czeryllca 20 II r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastllPczej. 
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V. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (podkreSIic wlasciwe): 
- 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 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 fonnie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placowce, 0 ktorej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odtywiania oraz metod opiekUl1czo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
placowki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

VII. Zobowi~zanie rodzicow 
1. W przypadku przyj~cia dziecka do plac6wki zobowi~zuj~ si~ do: 

a) Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddzialu przedszkolnego osobiscie lub przez 
osob~ dorosl~, do tego upowaznion~; 

b) Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 
c) Uczestniczenia w zebraniach rodzic6w, 
d) Wyrazam* zgod~ I nie v.ryrazam* zgody na publikacj~ zdj~c ( w przedszkolu, prasie, 

Internecie) zawieraj~cych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas uczestnictwa 
w zaj~ciach przedszkolnych zwi~zanych z promocj~ szkoly. 

Pouczenia: 

Jestem swiadomyJa odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

data podpis Illatki/opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawn ego 

Oswiadczam, ze zapoznalemJam si~ z klauzul~ informacyjn~. 

data podpis matki/opiekun ki pra"nej pod pis ojca/ opiekuna prawn ego 
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ZGLOSZENIE 

ZallJczn ik Nr 3 
do Zarz'ldzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 6 .2023 
z dnia 24 stycznia 2023r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
w ..•.•.•••••••.•••••.•••• 

DZiECKA ZAMIESZKALEGO W OBWODZIE SZKOL Y, DO KLASY PIERWSZEJ 
PUBUCZNEJ SZKOL Y PODSTA WOWEJ, DLA KTOREJ ORGANEM PROWADZf\CYM 

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

(\Vniosek wypclniajiJ rodzice lub opiekuTl owie prawni dziecka. \Vniosek 0 przyj~c i e nalet)' wypelnic drukowanymi Iiterami. Przy oznaczeniu • skreslic niewlasciwe) 

I. Dane osobowe dziecka 

imi ~ imi~ 

nazwisko 

PESEL 
............ : ............................ .. ... ............... , ....... . 

data urodzenia ... : ...... mm ........ L .. _m .............. m_m _m __ _____ . ____ ._. _______ .... L .... :.:.:.:.~~=~== ~===.::::=mm ....................................... L .... m._. ________ ._ . .... m __ m.m __ .j 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
m_ .................. · ....... m_mm.m ...... · .... ·.· .... ·.···········---··,------ : --·--·0---···· ... T··-----···~·m ---~-··' ·-··--T ----··-·····-·--! 

nr domu nr mieszkania 

miejscowosc 

H. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

DAN E OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ ................................................................................................. T--: .. ~ - ............... m.--m--m.m ... --T .......... ---... m._. __ .m.m.m .............. m.m ........... . 
Imi ~ nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 
ul ica 
kod pocztowy 

.............. ···· .. · .. · ........ · ...... --.... · ............ · .. ·---...... 4 ...... --........ · .... --................ -------.. -----

f .. ·:::: .. ·:· ...... : .... • .. · .. ·, .... · .. -.... · .. -.... · .. · .......... --................ -............ +-...... .......................... -........ ---.-...................................... -- .. -..... -+ .. , ... -.. : .......... --.............. ----... :.: ........ -............................................ -......... + ............. -.................. ----.................. --.......................... --........ -... -----...... -.. --.. --

DANE OSOBOWE OJCAJOPIEKUNA···PRJ\\:\f'NEGO ...... ·························· ............... -

nazwisko 

nr mieszkania 



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 fonnie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej plac6wce, 0 kt6rej mowa wart . 2 pkt 8, odpowiedn iej opieki , 
odZywiania oraz metod opiekunczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuj e dyrektorowi przedszkola, szkoty lub 
plac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

IV. Oswiadczenia rodzicow 
1. Oswiadczam, ze miejscem zamieszkania rodzicow kandydata i t kandydata jest adres 

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

2. Oswiadczam, ze wyrazam* zgody I nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc (w szkole, 
prasie, Intemecie) zawieraj'lcych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas zajyc 
szkolnych i pozaszkolnych, uroczystosciach szkolnych, zawodach sportowych itp. oraz 
prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajyciach edukacyjno
wychowawczych w zakresie realizacji zadail zwi'lzanych z promocj'l i dzialalnosci'l 
szkoly. 

3. Oswiadczam, ze wyrazam zgody *1 nie wyrazam zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku zlozonym w postypowaniu rekrutacyjnym. 

Pouczenia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. 

data podpis matkilopiekunki prawnej podpis OJcal opiekuna prawnego 

Oswiadczam, ze zapoznalem/am siy z klauzulC! informacyj nC!. 

data podpis malkiJopi ekunki prawllej pod pis ojca/ opiekuna prawnego 

2 



Za11lcznik Nr 4 
do Zarzljdzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 6 .2023 
z dnia 24 stycznia 2023r 

Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

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

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, DLA KTOREGO ORGANEM PROW ADZf\CYM 
JEST GMINA BABOSZEWO 

(Wniosek wypclniajq rodzicc lub opiekullowie prawni dziecka. Wniosek 0 przyj ~cie naleiy wypelni c drukowanymi literami . Przy oznaczeniu • skreslic niewlasciwe) 

I Dane osobowe dziecka 
imi ty drugie imity 

nazwisko 

PESEL I 1 I I I I I I I 
data urodzenia miejsce urodzenia J 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
1I1ica nr domll J nr mieszkania J 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MATKlIOPIEKUNKl PRA WNEJ 

imity nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

1I1ica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztO\vy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon kom6rkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCAIOPIEKUNA PRA WNEGO 

imiy nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

1I1ica nr domll j nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon kom6rkowy adres e-mail 

III. Informacja 0 spelnieniu kryteriow na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola, dla ktorego organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo (zgodnie z §2 
uchwaty Nr XXVIII181 /2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r w sprawie okreslenia 
kryteri6w obowi~zuj~cych na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i 
oddziafOw przedszkolnych w pub I icznych szkotach podstawowych, dla kt6rych organem prowadz~cym jest 
Gmina Baboszewo (w przypadku spetniania danego kryterium proSZy postawic znak "X") 



LP Kryterium Waga Dokument potwierdzajllcy spelnienie Spelnienie 
krvterium krvterium kryterium 

I. Oboje rodzice kandydata pracujfl (za Ad l .zaswiadczenie pracodawcy 0 

spetnienie warunku uznaje siy, gdy zatrudnieniu w ramach stosunku pracy 
kazdy z rodzic6w spetnia co najmniej albo zaswiadczenie 0 wykonywaniu 
jeden z warunk6w: pracy na podstawie umowy 
l .pozostaje w zatrudnieniu w ramach cywilnoprawnej, 
stosunku pracy lub umowy 

10pkt 
Ad2.Aktualny wydruk CE IGD, KRS (w 

cywilnoprawnej , samozatrudn ien iu), decyzja w sprawie 
2.pozostaje w samozatrudnieniu lub wymiaru podatku rolnego na dany rok 
prowadzi gospodarstwo rolne, (gosp. rolne) 
3.uczy siy w trybie dziennym, Ad3 .Zaswiadczen ie szkoly lub uczelni 

potwierdzaj flce nauky w trybie 
dziennym. 

2. Potrzeba zapewnienia kandydatowi Zlozenie przez rodzica oswiadczenia 0 

opieki w czasie przekraczajl!cym 5 potrzebie zapewnienia dziecku opieki w 
godzin dziennie i korzystania z trzech 5pkt czasie przekraczajl!cym 5 godzin 
posilk6w dziennie dziennie i korzystania z trzech posilk6w 

dziennie 
3. Rodzenstwo kandydata w roku Potwierdzen ia dokonuje dyrektor 

szkolnym, na kt6ry prowadzona jest 
3pkt 

przedszkola na podstawie dokumentacji 
rekrutacja, bydzie UCzyszczalo do tego 
przedszkola 

4. Kandydat wychowuje siy w rodzinie Kopiy orzeczenia Sfldu rodzinnego 
objytej nadzorem kuratorskim lub 

.. 
nadz6r kuratora, ustanawJajllcego 

wsparciem asystenta rodziny poswiadczonl! za zgodnosc z oryginalem 
2pkt przez rodzica kandydata 

Zaswiadczenie wydane przez osrodek 
pomocy spotecznej 0 objyciu rodziny 
wsparciem asystenta 

Do wnlosku dol~czam dokumenty potwierdzaj,!ce spetnienie kryteriow wymienionych w punkcle 

........................ Iwstawic liczby porz,!dkow~ z powyzszej tabelil 

IV. 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 formie 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, szkoty lub 
plac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

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

data podpis Illatki/opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego 

Oswiadczam, ze zapoznalem/am siy z klauzulfl informacyjnl!. 

data pod pis Illatkilopiekunki prawnej podpis ojcal opiekuna prawnego 

2 



WNIOSEK 

Zal ~cznik Nr 5 
do Zarz~dzeni a 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 6 .2023 
z dnia 24 stycznia 2023r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
w ..... . ................. . 

o przyj ~cie dziecka na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do oddzialu 
przedszkolnego w publicznej szkole podstaw owej, dla ktorego organem prowadz~cym jest 
Gmina Baboszewo. 

(Wniosek wypeln ia,il't rodzice Illb opiekuTlowie prawni dziecka . Wniosek 0 przyj~c i e naleiy wypelnjc drukowanymi Iiterami . przy oznaczeniu • skreSlic niewlasciwe) 

I Dane osobowe dziecka . 
im iy drugie imiy 

nazwisko 

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

I 
ADRES ZAM IESZKAN IA DZIECKA 
ulica nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miej scowosc 

gmina powiat 

II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MATKIIOPI EKUNKI PRA WNEJ 

im iy nazwisko 

ADRES ZAM IESZKANIA 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

te lefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCA/OPI EKUNA PRA WNEGO 

imiy nazwisko 

ADRES ZAM IESZKAN IA 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

III. Informacja 0 spelnieniu kryteriow na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do oddzialu 
przedszkolnego w publicznych szkolach, dla ktorego organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo 
(zgod nie z §3 uchwaly Nr XXVIlI181 /2017 Rady Gminy Bahoszewo z dnia 28 marca 2017 r w sprawie 



okreslenia kryteri6w obowi~zuj~cych na drugim etapie post«powania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola i oddzia16w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem 
prowadz~cym jest Gmina Baboszewo (w przypad~u spelniania danego kryterium proSZ« postawi6 znak 

" 
X") 

LP Kryterium Waga Dokument potwierdzajllcy spetnienie Spetnienie 
kryterium kryterium kryterium 

l. Kandydat mieszka w obwodzie szkoly Oswiadczenie 0 miejscu zamieszkania 
podstawowej, w kt6rej zorganizowany 

.5 pkt , 
zlozone przez rodzica - stanowi'!ce 

jest oddzial przedszkolny, do kt6rego zal'!cznik do wniosku 
prowadzona iest rekrutacja 

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

3 pkt 
na podstawie dokumentacji 

rekrutacja, bydzie UCzyszczalo do tej 
samej szkoly. 

3. Kandydat wychowuje siy w rodzinie Orzeczenie Slldu rodzinnego 
objytej nadzorem kuratorskim lub ustanawiaj,!cego nadz6r kuratora, 
wsparciem asystenta rodziny poswiadczon'! za zgodnosc z oryginalem 

2 pkt przez rodzica kandydata 
Zaswiadczenie wydane przez osrodek 
pomocy spolecznej 0 obj yciu rodziny 
wsparciem asystenta 

Do wniosku dol~czam dokumenty potwierdzaj~ce spelnienie kryteri6w wymienionych w punkcie 
. . ...... .. ... . .... .. . . .. IwstawiC liczb« porz~dkow~ z powyzszej tabelil 

IV. 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 formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej plac6wce, 0 kt6rej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki , 
odtywiania 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) 

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

dala podpis malki/opiekunki prawnej podpi s ojca/ opiekuna pra""lOgo 

Oswiadczam, i:e zapoznalem/am siy z klauzul ,! informacyjn,!. 

dala podpis malki/opiekunki prawnej podpi ojca/ opiekuna prawnego 

2 



WNIOSEK 

Zal1jcznik Nr 6 
do Zarz1jdzen i a 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 6 .2023 
z dnia 24 stycznia 2023r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
w ....................... . 

o przyj~cie dziecka na drugim eta pie post~powania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoty 
podstawowej, dla ktorego organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo. 

(Wniosek wypclniajq rodzicc lub opiekullowie prawni dziecka. Wniosek 0 przyj-rc ie naleZy wypelnic drukowanymi literami . Przy oznaczeniu • skreslic niewlasciwe) 

I Dane osobowe dziecka 
imiy drugie imiy 

nazwisko 

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

I 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIEC KA 
ulica nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

DANE OSOBOW E MATKIIOPIEKUNKI PRA WNEJ 

imiy nazwisko 

ADRES ZAM IESZKAN IA 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRA WNEGO 

imiy nazwisko 

ADRES ZAMI ESZKANIA r , 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gm ina powiat 

telefon komorkowy adres e-mail 

III. Informacja 0 spelnieniu kryteriow na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do oddzialu 
przedszkolnego w publicznych szkolach, dla ktorego organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo 
(zgodnie z §3 uchwaty Nr XXVIIII81 /2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r w sprawie 
okres lenia kryteri6w obowi~zuj'lcych na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego do publicznego 



przedszkola i oddzial6w przedszkolnych w pllblicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem 
prowadz~cym jest Gmina Baboszewo (w przypadkll spelniania danego kryterillm prosz~ postawic znak 
X") 

" 

LP Kryterium Waga Dokument potwierdzaj!}cy spelnienie Speln ienie 
kryterium kryterium kryterium 

1. Kandydat mieszka w obwodzie szkoty Oswiadczenie 0 miej scu zamieszkania 
podstawowej , do ktorego prowadzona 5 pkt ztozone przez rodzica - stanowi'lce 
jest rekrutacja zal<jcznik do wniosku 

2. Rodzenstwo kandydata w roku Potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoty 
szkolnym, na kt6ry prowadzona jest 

3 pkt 
na podstawie dokumentacji 

rekrutacja, bydzie uczyszczalo do tej 
samej szkoty. 

3. Kandydat wychowuje siy w rodzinie Orzeczenie s'ldu rodzinnego 
objytej nadzorem kuratorskim lub 

.. 
ustanawlaJ'lcego nadz6r kuratora, 

wsparciem asystenta rodziny poswiadczon'l za zgodnosc z oryginalem 
2 pkt przez rodzica kandydata 

Zaswiadczenie wydane przez osrodek 
pomocy spotecznej 0 objyciu rodziny 
wsparciem asystenta 

Do wnioskll dol~czam dokllmenty potwierdzaj~ce spelnien ie kryteri6w wymienionych w punkcie 
........................ Iwstawic liczb~ porz~dkow~ z powyzszej tabelil 

IV. 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 formie 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, szkoty lub 
placowki 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. 

data podpis matkilopiekunki prawllej podpi s oj cal opiekuna prawnego 

Oswiadczam, ze zapoznalem/am siy z klauzul'l informacyjn'l. 

data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca' opiekuna pra\\ nego 

2 



WNIOSEK 

Zal!!cznik Nr 7 
do Zarzljdzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050. 6 .2023 
z dnia 24 stycznia 2023r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
w •••....•••••..•••..•...• 

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

(\Vniosek wypelniaj ~ rodzice iub opiekullowie prawni dziecka. Wlliosek 0 przyj~c i e naleiy wypelnic drukowanymi Iiterami . Przy oznaczeniu • skrcSlic niewlasciwe) 

I Dane osobowe dziecka 
imiy drugie imiy 

nazwisko 

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

I 
ADRES ZAM IESZKAN IA DZIECKA 
ulica nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MATKIIOPIEKUNKI PRA WNEJ 

imiy nazwisko 

ADRES ZAM IESZKAN IA 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

te lefon komorkowy adres e-mai l 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRA WNEGO 

imiy nazwisko 

ADRES ZAM IESZKAN IA 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miej scowosc 

gmina powiat 

te lefon komorkowy adres e-mai l 

III. Informacja 0 spelnieniu kryteriow przez kandydatow zamieszkuj~cych poza obwodem wybranej 
szkoly podstawowej, dla ktorej organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo - tabela nr 2(zgodnie z 
§2 uchwaiy Nr XXV III 1 81120 17 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r w sprawie okreslenia 



kryteriow obowi~zuj~cych na drugim etapie post«powania rekrutacyj nego do publicznego przedszkola 
i oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadz~cym 
jest Gmina Baboszewo oraz dokument6w niezb«dnych do potwierdzenia (w przypadku spetnian ia danego 
kryterium proSZ« postawi6 znak "X") 

LP Kryterium Waga Dokument potwierdzajllcy spelnienie Spelnienie 
kryterium kryterium kryterium 

1. Rodzenstwo kandydata w roku Potwierdzenia dokonuje dyrektor SZkOfY 
szkolnym, na ktory prowadzona jest 

3 pkt 
na podstawie dokumentacji 

rekrutacja, b~dzie ucz~szczalo do tej 
samej szkoly. 

2. Wielodzietnosc rodziny kandydata 
I pkt 

Oswiadczenie 0 wielodzietnosci rodziny 
kandydata; 

3. Kandydat jest obj~ty ksztakeniem Orzeczenie 0 potrzebie ksztakenia 
specjalnym specjalnego wydane przez zespol 

3 pkt 
orzekaji}cy w publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub 
poradni specjalistycznej , ze wzglydu na 
niepemosprawnosc kandydata; 

4. N iepemosprawnosc w rodzinie Orzeczenie 0 niepetnosprawnosci lub 0 

kandydata stopniu niepetnosprawnosci lub 
orzeczenie r6wnowazne w rozumieniu 

I pkt przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. 0 rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrudnien iu osob 
niepemosprawnych; 

IV. Do wniosku doh:!czam dokumenty potwierdzaj'lce spelnienie kryteriow wymienionych 
w punkcie . . .. . . . . ..... ........... Iwstawic liczby porz'ldkow'l z powyzszej tabelil 
V. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoly podstawowej na wniosek rodzica, 
mog,! byc przyjyci do klasy I po przeprowadzeniu postypowania rekrutacyjnego, jezeli dana 
publiczna szkola podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami . 
VI. Oswiadczam, ze wyrazam* zgody / nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc (w szkole, prasie, 
Internecie) zawieraj,!cych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas zajyc szkolnych 
i pozaszkolnych, uroczystosciach szkolnych, zawodach sportowych itp. Oraz prac wykonanych 
przez niego podczas uczestnictwa w zajyciach edukacyjno-wychowawczych w zakresie realizacji 
zadan zwi¥anych z promocj,! i dzialalnosci,! szkoly. 
VII. 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 formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placowce, 0 ktorej mowa walt. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki , 
odz:ywiania oraz metod opiekunczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkofy lub 
placowki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 
Pouczenia: 
Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczen ia. 

data podpis matkilopiekunki prawnej podpis ojcal opiekuna prawnego 

Oswiadczam, ze zapoznatem/am si~ z klauzulC! informacyj nC!. 

data pod pis matki/opiekunki prawnej podpi s ojcal opiekun3 prawnego 
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