
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

 przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze  

 

 

Część A 

DANE DZIECKA 

Nazwisko i imię (imiona): 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Numer PESEL:  

Adres zamieszkania dziecka 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres zameldowania dziecka 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

 

Część B 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane matki/opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 Telefon: Adres e-mail: 

Dane ojca/opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

 Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 Telefon: Adres e-mail: 

 

 

Część C 

Preferowane placówki 
W przypadku złożenia wniosku do innych placówek(maksymalnie trzy placówki z uwzględnieniem danego przedszkola)należy 

wpisać numery przedszkoli, do których złożono wnioski w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. 

WE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKACH KOLEJNOŚĆ PREFEROWANYCH PRZEDSZKOLI MUSI BYĆ TAKA SAMA 

Pierwsza wybrana 

placówka 

Nazwa/miejscowość: 

Druga wybrana 

placówka 

Nazwa/miejscowość: 

Trzecia wybrana 

placówka 

Nazwa/miejscowość: 

 

 

 

 



 

 

 

Część D 

Kryteria naboru cz. 1. 

We właściwej rubryce (Tak lub Nie), wstaw znak X oraz załącz odpowiednie dokumenty 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

  

2. 

Niepełnosprawność kandydata 

(jeśli szkoła spełnia wymogi 

architektoniczne) 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnospraw-

ności 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 2016 r. poz. 2046 i 1948) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poś-

wiadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania ad-

ministracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poś-

wiadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

3. 

 

Niepełnosprawność  

jednego z rodziców kandydata 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospraw-

ności 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 

2016 r. poz. 2046 i 1948) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poś-

wiadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania ad-

ministracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poś-

wiadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

4. 

 

Niepełnosprawność  

obojga rodziców kandydata 

 

  

 

5. 

 

Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  

 

  

6. 
Samotne wychowywanie kandy-

data w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia 

poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

kandydata 

  

7. 
Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

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 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kryteria naboru cz. 2. 

We właściwej rubryce (Tak lub Nie), wstaw znak X oraz załącz odpowiednie dokumenty 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie 

1. 

Kandydat, którego oboje rodzice (prawni 

opiekunowie) pracują, studiują w trybie sta-

cjonarnym, prowadzą działalność gospodarczą 

lub gospodarstwo rolne. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o 

zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 

gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub odbywaniu 

studiów w systemie stacjonarnym. 

  

2. 

Kandydat, którego rodzeństwo będzie 

kontynuowało w następnym roku szkolnym 

edukacje przedszkolną w tym przedszkolu lub 

w tej szkole, w której funkcjonuje oddział 

przedszkolny. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o 

zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym 

edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu lub w tej 

szkole, w której funkcjonuje oddział przedszkolny 

przez rodzeństwo kandydata. 

  

3. 

Kandydat, który podlega obowiązkowi odby-

cia rocznego przygotowania przedszkolnego 

lub w roku w którym odbywa się rekrutacja, 

ukończy 4 lata, a przedszkole lub oddział 

przedszkolny w szkole wskazany we wniosku 

jest najbliżej położonym od miejsca zamiesz-

kania kandydata. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o 

miejscu zamieszkania. 

  

4. 

Kandydat, który jest zstępnym pracownika 

przedszkola lub szkoły, w której funkcjonuje 

oddział przedszkolny. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że 

kandydat jest zstępnym pracownika przedszkola lub 

szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. 

  

5. Dziecko najstarsze wiekowo ----------   

 

1. Zgodnie z Art. 150 ust. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo oświatowe, spełnianie przez kandydata kryteriów 

określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie/punktach 

………………. ………………….. 

 

Pouczenie:1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest Dyrektor 

Szkoł Podstawowej im Jakuba Wejhera w Górze. 

Oświadczenia wnioskodawcy:1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we 

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

2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianach w danych zawartych we wniosku. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach  

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie  

z przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2018 poz. 1000). 

 

 

 

………………………….                           …………………………………………..................................           
                           Data                                                                                             Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 


