SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU
Do wniosku o przyjęcie dziecka.........................................................................................................
imię i nazwisko

do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorze załączam: (zakreślamy odpowiednie
punkty)

1.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -"Ja niżej podpisany/podpisana świadomy/świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że ............................................................... wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,
imię i nazwisko kandydata,

w której wychowuje się (troje, czworo, pięcioro,..........................) dzieci." (niepotrzebne skreślić).
2.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawności kandydata;

3.

Orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;

4.

Orzeczenie o niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata;

5.

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;

6.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem, prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu –

"Ja niżej podpisany/podpisana, świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, oświadczam, że ................................................................... wychowuję samotnie,
imię i nazwisko kandydata,

jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem". (niepotrzebne skreślić)

7.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

8.

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze -

"Ja, niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że dziecko mieszka w obwodzie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jeziorze”
9.

Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora;

10. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do tej samej
szkoły "Ja, niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że w roku szkolnym 2020/2021 rodzeństwo dziecka będzie
uczęszczało do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze”.

11. Załącznik nr 1 (w związku z ubieganiem się o objęcie dziecka opieką powyżej 5 godzin ) razem z :
a)

zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu obojga rodziców,

b)

zaświadczeniem z uczelni o studiowaniu w trybie dziennym.

c)

aktualnym wydrukiem (wykonanym nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego,

d)

zaświadczeniem wydanym przez KRUS, potwierdzającym, że w okresie składania wniosku
rekrutacyjnego rodzice podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

12. Załącznik nr 2 o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Pniewy.

..........................................................
data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

.............................................................................
data i podpis osoby przyjmującej wniosek

