
 

WNIOSEK  

o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

w  Szkole Podstawowej ……………………………………………. 

na rok szkolny ……………………… 

                                                    

Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Wniosek należy wypełnić drukowanymi 
literami. 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego w 

szkole podstawowej, wg następującej kolejności: 
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną) 

 

Nazwa i adres placówki
 

Godziny pobytu dziecka 

1  od …….. do …….. 

2  od …….. do …….. 

3  od …….. do …….. 

A. DANE DZIECKA - kandydata 

PESEL    Imię   Drugie imię  Nazwisko 

              

Data urodzenia   Miejsce urodzenia/województwo 

  

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica   Nr domu Nr lokalu Kod  Miejscowość  

     -     

Adres zameldowania dziecka na pobyt stały (jeśli jest inny niż zamieszkania) 
Ulica   Nr domu Nr lokalu Kod  Miejscowość  

     -     

B. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA 

Matka/prawna opiekunka: 

Imiona i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy 

i adres e-mail 
 

 

Ojciec/prawny opiekun: 

Imiona i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy 

i adres e-mail 
 

 

 

 

 



C. KRYTERIA PRZYJĘĆ (proszę wstawić znak X w kolumnę TAK albo NIE) 

Wynikające z ustawy TAK NIE 

Wielodzietność rodziny kandydata - w załączeniu oświadczenie o wielodzietności.    

Niepełnosprawność kandydata - w załączeniu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, 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. 

  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – w załączeniu 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – w załączeniu 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -  w załączeniu orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - w załączeniu prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą – w załączeniu dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

  

Kryteria dodatkowe  TAK NIE 

Wskazanie przez rodziców/opiekunów prawnych w rocznym zeznaniu podatkowym Gminy 

Miejsce Piastowe jako miejsca zamieszkania obojga rodziców/opiekunów prawnych – 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego z 

ostatniego roku kalendarzowego. 

  

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, prowadzenie 

działalności gospodarczej lub uczenie się w systemie dziennym przez obydwoje 

rodziców/opiekunów prawnych – dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego 

z rodziców: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wydruk 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; zaświadczenie 

z uczelni/szkoły zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów/nauki).  

  

Uczęszczanie rodzeństwa do tego samego oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej 

w roku szkolnym, na który dokonywany jest nabór - informacja zawarta we wniosku lub 

oświadczeniu rodziców/opiekunów prawnych. 

  

Oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położony od miejsca zamieszkania 

dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych - informacja dotycząca 

miejsca zamieszkania dziecka zawarta we wniosku lub oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych w tym zakresie; dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja 

ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie/studiowanie). 

  

 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie 
do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

1) ..……………………………………… 

2) ..…………………………………… 
podpisy rodziców / prawnych  opiekunów  

 ….……………………….……………………………… 

               miejscowość, data 

D. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ............................. postanawia: 

1. Przyjąć dziecko do oddziału przedszkolnego na .......... godzin dziennie  

od godz. ............ do godz. .........., w tej liczbie ............ godz. płatnych. 

2. Nie przyjąć dziecka do oddziału przedszkolnego z powodu braku miejsc i umieścić na liście oczekujących na 

przyjęcie w przypadku zwolnienia się miejsca. 

3. Nie przyjąć dziecka do oddziału przedszkolnego. 

………………………….  ..……………………………………… 
 liczba przyznanych punktów                                                                                       podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 


