
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach 

w roku szkolnym 2018/2019 

I. Informacja o danych personalnych kandydata. 

1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka …………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….…… 

3. Numer PESEL (w przypadku braku nr PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość)……………………………………………………………………... 

4. Imię i nazwisko matki (prawnej opiekunki) kandydata……………………………………… 

5. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) kandydata……………………………………… 

6. Adres miejsca zamieszkania kandydata……………………………………………………… 

7. Adres zameldowania kandydata …………………………………………………………….. 

8. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata…………………………………………… 

9. Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata…………………………………………… 

10. Numery telefonów rodziców kandydata…………………………………………………… 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących 

wychowanie przedszkolne 
 

Wykaz publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole, innej formy wychowania przed-

szkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych przez Państwa*: 

1) ...................................................................................................................................... 

2) ……………………………………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………………………………….. 

* gdzie 1 oznacza przedszkole, oddział przedszkolny pierwszego wyboru, 2 oznacza przedszkole, oddział przedszkolny dru-

giego wyboru, 3 oznacza przedszkole, oddział przedszkolny trzeciego wyboru) 

 

III. Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do 

wniosku potwierdzających ich spełnianie 

 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie 

1 Wielodzietność rodzi-

ny kandydata 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

  

2 Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o  niepełnosprawno-

ści lub o stopniu niepełnosprawności                       

  

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 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)  

  

4 

 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców kan-

dydata 

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 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

  



5 

 

Niepełnosprawność 

rodzeństwa 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 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

  

6 
Samotne wychowy-

wanie kandydata 

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wycho-

wywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem  

  

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 2013 r. poz. 135, z 2012 r. 

poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)  

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie… 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania admi-

nistracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) 

 

 

IV - Kryteria drugiego etapu rekrutacji 
 

Lp. Kryterium  Tak Nie 

1 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tegoż oddziału przedszkolnego albo realizuje 

obowiązek nauki w danej szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny   
  

2 
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują /studiują / uczą się w sys-

temie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego /studiującego/uczącego 

się w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 

  

3 Dziecko, które jest objęte pomocą społeczną   

4 Dziecko, które z uwagi na organizację pracy rodziców będzie przebywało w oddziale 

przedszkolnym co najmniej do godziny 16 
  

 

Spełnianie przez kandydata kryteriów drugiego etapu w pkt. 2 - 4 jest potwierdzane oświadczeniem lub 

zaświadczeniem. 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie… 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wnio-

sku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

  

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora szkoły w celach związa-

nych z przyjęciem i pobytem w oddziale przedszkolnym naszego dziecka, danych osobowych naszych i 

dziecka, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednoli-

ty: Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

……………………………….   

           data     ……………………………………………………. 

                            (podpis rodziców /prawnych opiekunów) 

 


