
Wzór nr 2 

Data wpływu 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SIKORZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

~NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI~ 

(Wypełnia rodzic. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 
IMIĘ ……………………………….………………..……………..     DRUGIE IMIĘ ……………………………………………………….. 

 

NAZWISKO ……………………………..………………………..      PESEL ………………………………………………….…………….. 
 

DATA URODZENIA ……………………………………………..      MIEJSCE URODZENIA …………………………………………….. 
 

OBYWATELSTWO …………………………………………….... 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 

MIEJSCOWIŚĆ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ULICA …………………………………………………………...………………. NR DOMU ……………. NR MIESZKANIA …………… 

 
KOD POCZTOWY ………………………………………………. POCZTA …………………………………………………………………. 

 

GMINA ………………………………………………………...…. POWIAT ………………………………….……………………………... 
 
 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

 

MIEJSCOWIŚĆ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ULICA …………………………………………………………...………………. NR DOMU ……………. NR MIESZKANIA …………… 

 
KOD POCZTOWY ………………………………………………. POCZTA …………………………………………………………………. 

 

GMINA ………………………………………………………...…. POWIAT ………………………………….……………………………... 
 

Nazwa szkoły obwodowej wg adresu zameldowania: 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA 

DANE OSOBOWE MATKI 

 
IMIĘ ……………………………….………………….. NAZWISKO …………………………………………………………………………. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: MIEJSCOWOŚĆ …………………………….…………………………………………………………. 
 
ULICA …………………………………………………………...………………. NR DOMU ……………. NR MIESZKANIA …………… 

 

KOD POCZTOWY ………………………………………………. POCZTA …………………………………………………………………. 
 

GMINA ………………………………………………………...…. POWIAT ………………………………….……………………………... 

 
TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………………..…. ADRES E-MAIL: ………………….…………….…………… 

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: nazwa i adres firmy …………………………………….……………………………………………………….. 

DANE OSOBOWE OJCA 

 
IMIĘ ……………………………….………………….. NAZWISKO …………………………………………………………………………. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: MIEJSCOWOŚĆ …………………………..……………………………………………………………. 
 
ULICA …………………………………………………………...………………. NR DOMU ……………. NR MIESZKANIA …………… 

 

KOD POCZTOWY ………………………………………………. POCZTA …………………………………………………………………. 
 

GMINA ………………………………………………………...…. POWIAT ………………………………….……………………………... 

 
TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………………..…. ADRES E-MAIL: ………………….…………….………….. 

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: nazwa i adres firmy …………………………………………………………………….……………………….. 



KRYTERIA PRZYJĘĆ – (nie wypełniać dla dzieci 6-letnich z obwodu Gminy Brudzeń Duży) 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „x”) 

I. KRYTERIA OBOWIĄZKOWE I etap rekrutacyjny 

(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

1. 
Wielodzietność rodziny kandydata 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. 
Niepełnosprawność kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948). 

 

3. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046). 

 

4. 
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046). 

 

5. 
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046). 

 

6. 
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

załącznik: 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 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697). 

 

 

II. KRYTERIA DODATKOWE II etap rekrutacyjny (Uchwała Nr XXI/159/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 13 kwietnia 2017 r.) 

1. 
Dziecko obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne, rodziców studiujących lub uczących się w systemie dziennym                – 10 pkt. 

 

2. 
Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej                               – 7 pkt.  

3. 
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania 

kandydata i jego rodziców / prawnych opiekunów                                                                – 5 pkt. 

 

4. 
Jedno z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, gospodarstwo 

rolne, studiuje lub uczy się w systemie dziennym, drugi rodzic nie pracuje                             – 3 pkt. 

 

 

1. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiednie, wymagane dokumenty. 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku 

potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie 

uwzględnia danego kryterium. 

3. Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ prawnego 

opiekuna. 

4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie KRYTERIÓW DODATKOWYCH są oświadczenia rodziców/ 

prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola. 

5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia na nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

 



KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PRZEDSZKOLI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH  

(nazwa i adres placówki) 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

WAŻNE INFORMACJE DO ORGANIZACJI PRZESZKOLA                                                 -odpowiednie zaznaczyć (X): 

Przedszkole jest czynne w godz. 6:30-16:30. Dziecko będzie przebywać w przedszkolu: 
 

1. 5 godzin dziennie (8:00-13:00) nieodpłatnie w ramach zajęć obowiązkowych, w których 

realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
 

2. powyżej 5 godz. dziennie od godz. .…...… do godz. .…...… . Dziecko będzie korzystało 

z odpłatnych świadczeń w wymiarze .…...… godz. dziennie. (opłata nie dotyczy dzieci 6-let.) 

 

□TAK □NIE 

 

□TAK □NIE 

Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej, obejmujące: 

1. śniadanie  (ok. 8:30) 

 

2. obiad  (ok. 12:00) 

 

3. podwieczorek  (ok. 14:00) 

□TAK □NIE 

□TAK □NIE 

□TAK □NIE 

Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach z: 

1. gimnastyki korekcyjnej (w przypadku posiadania skierowania od lekarza) 
 

2. religii 

□TAK □NIE 

□TAK □NIE 

1. Dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej?  

 

2. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? 

 

3. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? 

□TAK □NIE 

□TAK □NIE 

□TAK □NIE 
Dziecko będzie przyprowadzane/odbierane do/z przedszkola przez inne osoby pełnoletnie 

niebędące prawnymi opiekunami dziecka. 

□TAK □NIE 
Upoważniamy do odbioru z przedszkola naszego dziecka wymienione niżej osoby pełnoletnie niebędące 

prawnymi opiekunami dziecka. Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo dziecka w drodze do/z przedszkola z/do domu pod opieką n/w osób. 

 

Imię i nazwisko osób upoważnionych PESEL lub nr dowodu osobistego Nr telefonu 

   

   

   

   

Ponadto zobowiązujemy się zgłaszać wychowawcy grupy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących powierzenia opieki nad 

naszym dzieckiem. W razie niedotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nie zostanie 

oddane pod opiekę osobom postronnym. 

Dziecko (dotyczy dziecka 5 i 6- letniego) będzie korzystało z autobusu szkolnego: 

 

1) droga dziecka z domu do przedszkola wynosi …………………………….. km. 

2) miejscem wsiadania i wysiadania będzie przystanek : 

Trasa 1: Suchodół (skrzyżowanie)□ Suchodół (wieś)□ Suchodół (pętla)□  

Karwosieki (skrzyżowanie)□ Nowe Karwosieki (pętla)□ Karwosieki-Cholewice (most)□ 

Karwosieki-Noskowice (pętla)□ Trasa 2: Parzeń III□ Parzeń II (remiza)□ Parzeń I (nad górą)□ 

□TAK □NIE 

 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 

rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

□TAK □NIE 



 

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 

internetowych promujących przedszkole. 
□TAK □NIE 

 

Wyrażamy zgodę na okresowe skontrolowanie czystości dziecka przez wychowawcę lub pielęgniarkę 

szkolną. 
□TAK □NIE 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach w ramach 

programu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola. 
□TAK □NIE 

 
 

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

 

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

 

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

 

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

 

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

6. 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 

2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.). 

7. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oaz załącznikach do wniosku jest dyrektor 

przedszkola. 

8. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się do:  

- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

- przestrzegania postanowień statutu zespołu, 

- uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za posiłki, regularnie i w wyznaczonym terminie. 

2) Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będziemy 

zobowiązani potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w ciągu 7 dni od wywieszenia list oraz do 

podpisania umowy cywilno – prawnej w określonym terminie do dnia 29 sierpnia 2018r. 

3) Mamy świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie oznacza wykreślenie dziecka 

z listy zakwalifikowanych do korzystania z usług przedszkola. 

4) Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczamy, że dane przedłożone  

w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i niezwłocznie powiadomimy dyrektora przedszkola  

o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

 

 

 

 

 

 
 

……………………........... ..................................................... ...................................................... 
(miejscowość, data)   (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 

 

 
 

 

 
 

 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ DYREKTORA: 

 

Decyzja dyrektora przedszkola o przyjęciu/odmowie przyjęcia dziecka: 

1) dziecko przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Sikorzu  

2) uzasadnienie odmowy przyjęcia……………………………………………….……………………….…………  

 

 

 

 

……………………………………… 
(data, podpis dyrektora) 

 


