
Wniosek 
o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr …../ oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr …....   w Jaworznie, na rok szkolny 2017/2018.

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

DANE OSOBOWE KANDYDATA (DZIECKA)

PESEL

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA

Kod pocztowy, 
miejscowość

Ulica

Nr domu /
Nr mieszkania

DANE OSOBOWE MATKI

Imię i Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI

Kod pocztowy, 
miejscowość

Ulica

Nr domu /
Nr mieszkania

Telefon

Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA

Imię i Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA

Kod pocztowy, 
miejscowość

Ulica

Nr domu /
Nr mieszkania

Telefon

Adres e-mail
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II.  Informacja  o  złożeniu  wniosku/  wniosków  o  przyjęcie  kandydata  do
publicznego przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej w Jaworznie.

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

             nazwa i adres przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym

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

2. Drugi wybór
...........................................................................................................................
nazwa i adres przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym

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

3. Trzeci wybór
...........................................................................................................................
nazwa i adres przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym

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

III. Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ..........................godzin

dziennie, tj. w godz. od .......... do ........... .
liczba godzin

IV. Deklarowane posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. /właściwe podkreślić/

V.  Informacja  o  spełnianiu  kryteriów  określonych  w  ustawie  Prawo  oświatowe
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.

* we właściwej rubryce (Tak/Nie) wstaw znak X

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium

Tak* Nie*

1 Wielodzietność rodziny 
kandydata

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny
kandydata

2 Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  wydane  ze  względu  na
niepełnosprawność  lub  orzeczenie
o niepełnosprawności  lub  o  stopniu
niepełnośprawności.

3 Niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata.

Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub
o stopniu  niepełnosprawności  lub
orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu
przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia
1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011
nr 127, poz 721 z późn. zm.)

4 Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata.

Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub
o stopniu  niepełnosprawności  lub
orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu
przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia
1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011
nr 127, poz 721 z późn. zm.)
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Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium

Tak* Nie*

5 Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata.

Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub
o stopniu  niepełnosprawności  lub
orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu
przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia
1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011
nr 127, poz 721 z późn. zm.)

6 Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie.

Prawomocny  wyrok  sądu  rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu  oraz  oświadczenie  o  samotnym
wychowywaniu  dziecka  oraz  nie
wychowywaniu  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
o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy
zastępczej  (Dz.  U.  z  2016,  poz.  575
z późn. zm.)

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego
w punkcie / punktach .................................. .

VI. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej
w Jaworznie Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.w Jaworznie i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie.

* we właściwej rubryce (Tak/Nie) wstaw znak X

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium

Tak* Nie*

1 Rodzeństwo   kandydata  przyjęte  jest
do tego samego przedszkola   na rok
szkolny,  na  który  prowadzona  jest
rekrutacja.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) 
kandydata

2 Oboje  rodzice  (opiekunowie  prawni)
kandydata pracują zawodowo, uczą się
w  trybie  dziennym  lub  prowadzą
gospodarstwo  rolne  lub  pozarolniczą
działalność gospodarczą.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) 
kandydata

3 Samotny  rodzic  (opiekun  prawny)
kandydata pracuje zawodowo uczy się
w  trybie  dziennym  lub  prowadzi
gospodarstwo  rolne  lub  pozarolniczą
działalność gospodarczą.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) 
kandydata

4 Deklarowany czas pobytu kandydata 
w przedszkolu:

1) 6-7 godzin dziennie

2) 8-10 godzin dziennie

Deklaracja rodziców
(opiekunów prawnych) złożona 
we wniosku o przyjęcie do 
przedszkola

5 Rodzice   (opiekunowie    prawni)    
kandydata korzystali w ostatnich trzech 
miesiącach    poprzedzających    dzień 
rozpoczęcia rekrutacji  do  przedszkola 
ze świadczeń  pomocy   społecznej.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) 
kandydata
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Do wniosku załączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych 
w punkcie/ punktach ............................... .

VII. 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 oświatowe
(Dz. U. z 2016 r., poz  59)

2. Administratorem danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  oraz  załącznikach  do
wniosku jest dyrektor przedszkola/szkoły do którego złożono wniosek.

VIII. Oświadczenia wnioskodawcy

1. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym

wniosku oraz załącznikach do wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Czytelne podpisy rodziców:

.........................................................
  matki 

.........................................................
  ojca

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

Wypełnia przedszkole/szkoła

Wniosek złożono w dniu

           -             - 

dzień             m-c                 rok

.............................................................
podpis dyrektora przedszkola / szkoły lub
osoby upoważnionej do odbioru wniosku
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