
Załącznik nr 1.1 do regulaminu uczestnictwa 

w projekcie z dnia 22.02.2021 r.

……………………………………………
     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

Dyrektor

Publicznego Pozytywnego Przedszkola 

w Swarzewie

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w Publicznym Pozytywnym 

Przedszkolu w Swarzewie na rok szkolny 2021/2022

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

Dane kandydata (dziecka – uczestnika projektu)

1

.

Imiona i Nazwisko kandydata 

2

.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu 

lub innego dokumentupotwierdzającego tożsamość

4.

Wiek kandydata w chwili przystąpienia

do projektu

5. Płeć

Dane rodzica / opiekuna prawnego

4

.

Imię  i Nazwisko rodzica kandydata

5

.

Adres miejsca zamieszkania 

rodzica kandydata 

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy
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Miejscowość

Ulica 

Numer domu/

numer mieszkania

6

.

Adres miejsca zamieszkania 

kandydata (dziecka)

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu/

numer mieszkania

7

.

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile 

je posiadają

Matka Telefon do 

kontaktu

Adres poczty 

elektronicznej

Ojciec

Telefon do 

kontaktu

Adres poczty 

elektronicznej

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO

PROJEKTU

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego

pochodzenia

Dziecko ☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji

Rodzic ☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Dziecko ☐ Tak ☐ Nie 

Rodzic ☐Tak ☐ Nie

Osoba z niepełnosprawnościami12

1Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.U.  2011  nr  127  poz.  721),  a  także  osoby  z  zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj.
osoby z odpowiednimorzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
2Należyzłożyć kserokopię opinii/ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
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Dziecko ☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji

Rodzic ☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

Dziecko ☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji

Rodzic ☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji

II.  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie  kandydata do wybranych publicznych

przedszkoli,  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej,  publicznych

innych form wychowania przedszkolnego

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej

niż  jednego  publicznego  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole

podstawowej,  publicznych  innych  form  wychowania  przedszkolnego,  zobowiązany  jest

wpisać ich nazwy i adresy w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:

1. Pierwszy wybór

………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………...

2. Drugi wybór

………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………...

3. Trzeci wybór

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej,  że  podane  we  wniosku  oraz

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3

2. Zobowiązuję się informować o zmianach dotyczących danych osobowych.

3. Oświadczam,  że  zapoznałam/em się  z  Regulaminem projektu, jego treść  jest  dla  mnie

zrozumiała, przyjmuje go do wiadomości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Przyjmuję do wiadomości,że moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka będą

przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  projektu„Nowe  –dodatkowe  miejsca  

w  Pozytywnych  Przedszkolach  w  Swarzewie  i  przy  Urzędzie  Marszałkowskim  w

3
 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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Gdańsku”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w

ramach  RPO  WP  2014-2020,  w  szczególności  potwierdzania  kwalifikowalności

wydatków,  udzielania  wsparcia  uczestnikom Projektu,  ewaluacji,  monitoringu,  kontroli,

audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno–promocyjnych oraz w celu wypełnienia

obowiązku  archiwizacji  dokumentów.  Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,

iż wypełnienie  formularza  i  podpisanie  niniejszego  oświadczenia  nie  jest  równoważne  

z zakwalifikowaniem do Projektu. 

5. Zostałem/am  poinformowany/a  o  obowiązku  udziału  w  badaniach  ewaluacyjnych

prowadzonych  przez  Projektodawcę,  Partnerów projektu  oraz  podmioty  zewnętrzne  na

zlecenie Instytucji Zarządzającej;

6. Zobowiązuję się do podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. 

7. Zostałem/am poinformowany/a,  o  współfinansowaniu  Projektu  przez  Unię  Europejską  

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

…….…………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica kandydata 

W załączeniu (proszę zaznaczyć, jeśli dotyczy):

Kryteria ustawowe

1. Oświadczenie rodzica o wielodzietności kandydata/  Załącznik Nr 2  /.  

2. Orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na

niepełnosprawność,  orzeczenie  o  niepełnosprawności.  Oryginał,  notarialnie

poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

kandydata.

3. Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenie

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r.

poz.  721,  z  późn.  zm.)  .  Oryginał,  notarialnie  poświadczona  kopia  albo  urzędowo

poświadczony  zgodnie  z  art.  76a  § 1  Kpa odpis  lub wyciąg  z  dokumentu  lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

oświadczenieo  samotnym  wychowywaniu  dziecka  oraz  niewychowywaniu  żadnego
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dziecka wspólnie z jego rodzicem/  Załącznik Nr 3  /.  Oryginał, notarialnie poświadczona

kopia  albo  urzędowo poświadczony  zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kpa odpis  lub  wyciąg  z

dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5. 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 2016 r. poz.

575,  1583  i  1860).Oryginał,  notarialnie  poświadczona  kopia  albo  urzędowo

poświadczony  zgodnie  z  art.  76a  § 1  Kpa odpis  lub wyciąg  z  dokumentu  lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria dodatkowe:

6. Dokument potwierdzający datę urodzenia kandydata np. akt urodzenia.

7. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, w którym

mieści się oddział przedszkolny /  Załącznik Nr 4  /.

8. Oświadczenie  rodziców  o  wysokości  miesięcznego  średniego  dochodu  na  osobę

/  Załącznik Nr 5  /  .

9. Oświadczenie  rodzica  o  zadeklarowaniu  ilości  godzin  korzystania  z  wychowania

przedszkolnego /  Załącznik Nr 6  /.  

10. Dokument potwierdzający adres zamieszkania kandydata 

Załączniki obowiązkowe:

11. Załącznik nr 7 –  Oświadczenie o zamieszkaniu;

12. Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa –dziecko;

13. Załącznik nr 8.1 – Deklaracja uczestnictwa –rodzic;

14. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – w zbiorze RPO 

WP – dziecko;

15. Załącznik nr 9.1 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – w zbiorze RPO 

WP – rodzic

16. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – w Centralnym 

Systemie Teleinformatyczne – dziecko;

17. Załącznik nr 11 – Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku.

18. Załącznik nr 12 – Wzór umowy 
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