
                                               WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

IM. JANA OLRYCHA SZANIECKIEGO W SZAŃCU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I. Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

Imię i nazwisko kandydata

Data  i miejsce urodzenia 
kandydata

PESEL kandydata

Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata

Matki

Ojca 

Adres zamieszkania kandydata 
Kod pocztowy

Miejscowość 

Ulica 

Nr domu /mieszkania

Adres zamieszkania rodziców 
jeśli jest inny niż kandydata

Matki Ojca

Kod pocztowy

Miejscowość 

Ulica 

Nr domu /mieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Matki 

Ojca 

II. Inne osoby pełnoletnie upoważnione do systematycznego odbierania dziecka z przedszkola:
 
Nazwisko  Imię PESEL Telefon Stopień                        

pokrewieństwa

III. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu  od ............ do ............



IV. INFORMACJE  O  SPEŁNIANIU  KRYTERIÓW I  ZAŁĄCZNIKACH  DO  WNIOSKU
POTWIERDZAJĄCYCH  ICH  SPEŁNIANIE

 Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów: (* we właściwe rubryce wstaw
znak X) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w pkt 2, 4 i 5 tabeli są oświadczenia rodziców
(opiekunów prawnych), natomiast dane określone w pkt 3 tabeli potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu danej jednostki.

               
Lp. Kryterium Liczba 

punktów
*TAK *NIE

1. Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu 
przygotowaniu przedszkolnemu

6

2. Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących, 
studiujących lub uczących się w systemie dziennym

5

3. Dzieci, które w poprzednim roku brały udział w 
postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakwalifikowały się 
do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego

4

4. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego 
przedszkola/szkoły

3

5. Przedszkole/oddział przedszkolny wskazany we 
wniosku jest przedszkolem najbliżej położonym od 
miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z 
rodziców

2

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium
do oceny

Tak*

1
Wielodzietność rodziny 
kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2
Niepełnosprawność 
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

Orzeczenie o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4

Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

Orzeczenia o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne

5
Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

6
Samotne wychowywanie
kandydata 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 

7
Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą

Dokument  poświadczający objęcie  dziecka  pieczą
zastępczą

*) Jeżeli  chcemy,  aby komisja  rekrutacyjna  wzięła  pod  uwagę  spełnianie  danego  kryterium,  w  kolumnie  czwartej  przy
sformułowaniu  kryterium,  proszę  napisać  TAK  i  zgodnie  z  instrukcją  w  kolumnie  trzeciej,  dołączyć  do  wniosku
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium

V. Informacja  o  złożeniu  wniosku  o  przyjęcie  kandydata  do  publicznych  jednostek
prowadzących 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,  oddziału przedszkolnego przy
szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

1. Pierwszy wybór
.......................................................................................................................................................................................

nazwa przedszkola
2. Drugi wybór
.......................................................................................................................................................................................

nazwa przedszkola
3. Trzeci wybór
.......................................................................................................................................................................................

nazwa przedszkola

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
roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59).

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

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, 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 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002,Nr101, poz.926 z późn. zm.).

.............................. ................................................... ..................................................
Data Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Decyzją  Komisji  rekrutacyjnej  powołanej  przez  Dyrektora  Publicznego  Przedszkola  w  Szańcu
………………………………………………………….  (imię i nazwisko kandydata )   w  wyniku  postępowania
rekrutacyjnego   został/nie został  (właściwe podkreślić) przyjęty do Publicznego Przedszkola w Szańcu  na rok
szkolny 2017/ 2018.

                                                 Podpis  Przewodniczącego  Komisji .................................................. 
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