
                 …………………….……, dnia……................. 
....................................... 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
Rodzica Kandydata 
......................................... 
......................................... 
Adres do korespondencji 

 
       Pan Mariusz Łęcki  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromadzie 
    Gromada141, 23-400 Biłgoraj  

   

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gromadzie 
         (nazwa placówki) 

 
I. Dane osobowe dziecka i rodziców 

Imię dziecka Drugie imię Nazwisko 

PESEL 
W przypadku braku numeru 

PESEL, serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

    

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Miejscowość 
kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 

   

Adres zameldowania 

Miejscowość 
kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 

   

Dane rodziców / prawnych opiekunów 

Dane matki - imię 

i nazwisko 
Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 

    

 

Dane ojca – imię 

i nazwisko 
Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 

    

 

 



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

jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adres przedszkola, oddziału 

przedszkolnego przy szkole podstawowej w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

1. Pierwszy wybór......................................... 
2. Drugi wybór ............................................. 

3. Trzeci wybór .............................................. 
 
 

II. Informacje dodatkowe o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie z dnia  
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) i załącznikach do 
wniosku potwierdzających ich spełnianie 
 

Lp. Kryterium 
Załączone dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryterium 
Tak 

1. 
Wielodzietność 

rodziny 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. 
Kopia orzeczenia poświadczona przez rodzica kandydata za zgodność z oryginałem  

 

3. 

Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046)  
Kopia orzeczenia poświadczona przez rodzica kandydata za zgodność z oryginałem 

 

4. 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

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

Kopie orzeczeń poświadczone przez rodzica kandydata za zgodność z oryginałem 

 

5. 

Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

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

Kopia orzeczenia poświadczona przez rodzica kandydata za zgodność z oryginałem 

 

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 
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 



7. 
Objęcie kandydata 

piecza zastępczą 

Dokument poświadczający 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) 
Kopia dokumentu poświadczona przez opiekuna prawnego dziecka za zgodność 

z oryginałem 

 

 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego  
w punkcie .................. 
 
III. Informacje o spełnianiu kryteriów lokalnych ustalonych przez gminę 

Lp. Kryteria lokalne Tak 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) pracują w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się także do pracującego 

zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko) 

 

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.  

 
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 
do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
 
 
 
…………………..……….., dnia..................                 ..................................... 
                                        czytelny podpis rodzica kandydata 
 

 

 

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. 

 
II. 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 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. 
U. z 2016r. poz. 922). 

 
 

…………………….…….., dnia...................        .......................................... 
                                   czytelny podpis rodzica kandydata 
 
 
 
Oświadczenie Dyrektora ................................ 
Przy składaniu wniosku Rodzic (lub opiekun prawny dziecka) przedstawił następujące dokumenty kwalifikujące do 
przyjęcia dziecka w pierwszej kolejności do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:  
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 

 

Gromada, dnia....................           ...............................                      …..............................                       
                      podpis przyjmującego wniosek                             


