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

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/prawnego opiekuna kandydata 

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

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

I  Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego  przy Szkole 

Podstawowej w Gąsocinie. 

Rekrutacja odbywa się na zasadach, które zostały określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy Sońsk  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkól podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk . 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………………............................................… 
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Gąsocinie na rok szkolny 2017/2018. 
 
Dziecko będzie przebywało w oddziale przedszkolnym  w godzinach : (wybrane zaznaczyć x) 
od …………....….. do ………......…… tj., ……….........…… godzin dziennie  

i będzie korzystało z …….............……..  obiad  □ ,  świetlica □ . 
1.  Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 

 

 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata 

 

 

3. PESEL kandydata  
w przypadku braku PESEL serię                              

i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię /Imiona i nazwiska rodziców 

/prawnych opiekunów kandydata 

Matki 

 

 

Ojca 

 

 

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców/ 

opiekunów prawnych  i kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / 

numer mieszkania 

 

6.  Numery telefonów rodziców/ 

opiekunów prawnych kandydata – o ile 

je posiadają 

Matki 

 

Telefon do 

kontaktu 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

7. Adres zameldowania dziecka  

 

 



II  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie przedszkolne. 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej 
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy 
szkole w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 
 
1. Pierwszy wybór 
…...................................................................................................................................................                  

(publiczna jednostka wychowania przedszkolnego) 
2. Drugi wybór 

…...................................................................................................................................................                        
(publiczna jednostka wychowania przedszkolnego) 

 

III  Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty  i  

załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie 

We właściwej rubryce (TAK/NIE), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego  w punkcie ….......... 
 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium TAK NIE 

1. Wielodzietność rodziny 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. 

  

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

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

  

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

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

  

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

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

  

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w  rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację w rodzinie 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 (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 575 ze  zm.)  

  

 

 

 

 



Oświadczenie  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r, Kodeks  Karny Dz. U. z 
2016r  poz. 1137) za podanie  nieprawdziwych danych  oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej 
rodziny są prawdziwe. 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie  przez kandydata kryteriów . 
 

IV  Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący. 

We właściwej rubryce (TAK/NIE),  przy każdym z 4 kryteriów wstaw znak X 

Lp. Kryterium TAK NIE 

1.  Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, 

ubiegające się o przyjecie do przedszkola. 

  

2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni zatrudnieni są w 

pełnym wymiarze czasu pracy, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą 

działalność gospodarczą. 

  

3. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie 

rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu. 

  

4. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.   

 

1. Spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane 
oświadczeniami. 
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …...... 
 

Pouczenie: 

1.  Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym, prowadzonym na podstawie ustawy  
 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), administratorem danych osobowych 
zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor przedszkola, do którego wniosek został złożony. 
 

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 oraz załącznikach do 
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem  rekrutacyjnym/uzupełniającym zgodnie z  wnioskiem oraz 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) . 
 

 

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

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

                                  data                                                                 czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  kandydata 

 


