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Dane dziecka 

PESEL Imię Drugie imię Nazwisko 
 

              
 

Data urodzenia miejsce urodzenia 

  
Adres zamieszkania dziecka          

Ulica    nr domu nr lokalu 

   
      

Kod pocztowy  miejscowość  województwo 

   
      

powiat   gmina 

  
 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Dane matki/opiekunki prawnej* Dane ojca/opiekuna prawnego* 

 

Imię i nazwisko Imię i nazwisko 

  
Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

  
Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna 

  
Adres zamieszkania ( jeśli inny niż  dziecka) Adres zamieszkania ( jeśli inny niż  dziecka) 

ulica  Ulica  

Kod pocztowy  Kod pocztowy  

miejscowość  miejscowość  

poczta  poczta  

 

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

    

 

 
 

WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Termin składania dokumentów: 10 - 25 kwietnia 2017 r. 

Miejsce składania dokumentów: przedszkole pierwszego wyboru 

 
 Lp.  

 

 
                        Nazwa i adres placówki 

 
Przedszkole  I wyboru 

 
 

Przedszkole II wyboru  

 

Przedszkole III wyboru  

 

Miejscowość, data  Czytelny podpis wnioskodawcy-rodziców/prawnych opiekunów  

dziecka       
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Dodatkowe informacje  
 

 

 
POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00; 

przedszkole czynne od 6.30 do 16.30 
 

 

 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu  

 

 
od ………. do ………., tj. ………… h  dziennie 

 
 Ilość posiłków (proszę zaznaczyć 
wybrane)  

 

 
     I śniadanie             II śniadanie                obiad             
 

 

 

I. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 131 ustawy 

Prawo Oświatowe 

 

We właściwej rubryce (Tak/Nie),  wstaw znak X 

KRYTERIA PODSTAWOWE  

spełnienie kryteriów określonych w art. 131 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)  
Uwaga: zaznaczenie kwadratu „Odmowa” w punkcie III i  IV oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W 

przypadku oznaczenia „Odmowa” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. 

l.p Kryterium ustawowe Dokument potwierdzający spełnianie kryterium tak nie odmowa 

1. Wielodzietność rodziny         
( co najmniej 3 dzieci) 

Oświadczenie o wielodzietności kandydata     

2. Niepełnosprawność 
dziecka  

Orzeczenie* o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności 

   

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
dziecka 

Orzeczenie *o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, lub inne równoważne 

   

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców dziecka 

Orzeczenie* o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, lub inne równoważne 

   

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa dziecka 

Orzeczenie *o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, lub inne równoważne 

   

6. Samotne wychowywanie 
dziecka  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem potwierdzone odpowiednio( jeśli 
dotyczy), prawomocnym wyrokiem sądu 
rodzinnego orzekającym rozwód lub separację, 
aktem zgonu.* 

   

7. Objęcie dziecka pieczą 
zastępczą 

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą  *zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( 
Dz. U. z 2016 poz. 575 ze zmianą) 

   

 Należy złożyć oryginał lub  kopię poświadczoną notarialnie albo urzędowo zgodnie z art. 76 a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

rodzica 
                Wzory oświadczeń - w załączeniu do „WNIOSKU”  
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II. Informacje o spełnieniu kryteriów określonych Uchwała Nr V/27/2015 

Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 stycznia 2015 r. 

We właściwej rubryce (Tak/Nie),  wstaw znak X 

Kryteria dodatkowe 
ustalone przez Radę Miejską w Trzemesznie 

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)  
Lp.   

                                                     KRYTERIUM 
 

tak nie Ilość 
pkt. 

(wypełnia 
Komisja) 

1. Dziecko w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego    

   

2. Oboje rodzice(prawni  opiekunowie)   pracują, prowadzą działalność gospodarczą 
lub pobierają naukę w systemie dziennym . 

   

3 Rodzeństwo dziecka (kandydata) uczęszcza do tego samego przedszkola.    
4 Rodzic dziecka ( kandydata) zadeklarował korzystanie przez dziecko z pełnej 

oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki oraz z 
posiłków po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin 
dziennie (tj. powyżej 8 godzin dziennie) 

   

5 Jeden rodzic dziecka pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera 
naukę w systemie dziennym 

   

                                                                       OGÓŁEM ILOŚĆ PUNKTÓW  
 

 

 

 
ZAŁĄCZNIKI są składane w formie zaświadczeń i oświadczeń rodziców. Wzory oświadczeń – 
 w załączeniu do „WNIOSKU”  

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATA ………………………………………. 

 
 

Oświadczenia i pouczenia: 

1. Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawem co poświadczam załączonymi 

oświadczeniami i dokumentami w ilości………………….. sztuk. (proszę wpisać liczbę załączonych oświadczeń, 

dokumentów) 

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

dla potrzeb zawiązanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922 )  

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załączników do wniosku jest dyrektor 

przedszkola. 

4. Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji oświadczam, że informacje zawarte w 

punkcie I  są zgodne ze stanem faktycznym.  

5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola należy potwierdzić wole 

korzystania z przedszkola w terminie od 11.05.2017 do 16.05.2017. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie 

oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w przedszkolu. 

 

 Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka/dzieci na listach w związku z rekrutacją do 

przedszkola. 

 

 

                                                        TAK                                                                                 NIE 

 

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

Miejscowość, data       czytelny podpis wnioskodawcy-  

  rodziców/prawnych opiekunów  dziecka 

       


