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.............................................................................................. 

    (Imiona i Nazwiska  rodziców (opiekunów) kandydata) 

...................................................................................... 
                 (Adres do korespondencji) 

...................................................................................... 

 

Pani Anna Krawiec 

Dyrektor 

                                                                              Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi  

                                                                              w Suchej 
                                                 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

 

[Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi] 

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

[w przypadku braku PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdza-

jącego tożsamość] 

 

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata Matki  

Ojca  

 

5. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu /numer mieszka-

nia 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefo-

nów rodziców kandydata – o ile je posiadają 

 

Matki Nr telefonu do kontaktu  

Adres poczty elektro-

nicznej 
 

Ojca Nr telefon do kontaktu  

Adres poczty elektro-

nicznej 
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II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek pro-

wadzących wychowanie przedszkolne 

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

niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddzia-

łu przedszkolnego w szkole w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 

 1. Pierwszy wybór 

 .................................................................................................................................................................... 
(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

 .................................................................................................................................................................... 
(adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

 2. Drugi wybór 

 .................................................................................................................................................................... 
(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

 .................................................................................................................................................................... 
(adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

 3. Trzeci wybór 

 .................................................................................................................................................................... 
(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

 .................................................................................................................................................................... 
(adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie prawo oświatowe  

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

 

(w przypadku spełniania kryterium proszę postawić znak „X” w kolumnie czwartej oraz zgodnie 

z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego 

kryterium) 

  

 

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny  

1. Wielodzietność ro-

dziny kandydata 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2. Niepełnosprawność 

kandydata 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

 

3. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
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4. Niepełnosprawność  

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

 

5. Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

 

6. Samotne wychowy-

wanie kandydata 

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub sepa-

rację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

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 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie 

........................ 

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych Uchwałą Nr XXXIV/280/2017 Rady 

Gminy Trzyciąż z dnia  15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż   
  

(w przypadku spełniania kryterium proszę postawić znak „X” w kolumnie trzeciej oraz dołączyć 

do wniosku oświadczenie, w przypadku spełniania kryterium wymienionego w pkt.2) 

 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Zgłoszenie kryterium 

do oceny  

1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  

2. Dziecko 5-letnie   

 

 

3. Zamieszkanie kandydata w obwodzie szkoły podstawowej na terenie którego 

prowadzone jest przedszkole/oddział przedszkolny 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium: Oświadczenie o miejscu za-

mieszkania  

 

4. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub szkoły, w której 

prowadzone jest przedszkole/oddział przedszkolny 
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V. Informacje o dziecku  

 

Informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka mogące 

mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole                          

podstawowej 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

 1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym.  

 2. 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 dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

 

..........................................                                         .................................................................................. 
                   (Miejscowość, data)                                                                                           (czytelny podpis rodziców/opiekunów  kandydata)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-

towe (Dz. U. z 2017r., poz. 59). 

 


