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                Data złożenia Wniosku 

 Pieczątka przedszkola          (podpis dyrektora przedszkola) 
 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA NR _____       W _____________________________________  

NA ROK SZKOLNY  2018/2019 
                                             

 

Kartę złożyłam/em  również : 1) ……………………………………………………………………… 

    2) ……………………………………………………………………… 

    3) ……………………………………………………………………… 
*  Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej 

jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach w kolejności od najbardziej 
do najmniej preferowanych 
 

 

 
 

1. DANE  OSOBOWE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ 
PESEL 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 
           

ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

 

2. POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU                                                                                 

GODZINY  POBYTU 

Ilość  godzin  dziennie  -   ....... 
RODZAJ POSIŁKÓW – proszę właściwe zakreślić 

 

od : ………... 
 

do : ……….. 

bez posiłku: 

TAK/NIE 

Śniadanie: 

TAK/NIE 

Obiad: 

TAK/NIE 

Podwieczorek: 

TAK/NIE 

 

 

 

3. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

ADES E-MAIL
1)

: ADRES E-MAIL
1)

: 

Telefony kontaktowe1): Telefony kontaktowe1): 
1)  o ile posiada 
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4. KRYTERIA PRZYJĘĆ - Proszę zakreślić właściwe  

KRYTERIUM Załączniki - Dokumenty złożone potwierdzające spełnienie 

kryterium Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu 

lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

KRYTERIA USTAWOWE:  

1. 
dziecko z rodziny 

wielodzietnej     (3. i więcej 

dzieci)  
TAK NIE  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2. dziecko niepełnosprawne TAK NIE  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 2046 z późn. zm.) 

lub orzeczenie równoważne. 

3. 
dziecko matki lub ojca 

niepełnosprawnego 
TAK NIE  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2016 r., 2046 z późn. zm.) lub 

orzeczenie równoważne.  

 

(wpisać kogo dotyczy) 

   

……………………………………………… 

4. 
dziecko obojga rodziców 

niepełnosprawnych 
TAK NIE  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności obojga rodziców kandydata w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 2046 z późn. zm.)  lub 

orzeczenie równoważne. 

5. 
dziecko posiadające 

niepełnosprawne rodzeństwo 
TAK NIE  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności rodzeństwa kandydata w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 2046 z późn. zm.) lub 

orzeczenie równoważne.  

 

(wpisać kogo dotyczy)  

 

………………………………………………… 

6. 
dziecko matki lub ojca 

samotnie je wychowujących 
TAK NIE  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu, zaświadczenie z Urzędu Stanu 

Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny 

odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa 

z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające 

stan cywilny, oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

7. 
dziecko objęte pieczą 

zastępczą  
TAK NIE  

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. 

zm.). 

KRYTERIA SAMORZĄDOWE: 

1. 
Objęcie rodziny dziecka 

nadzorem kuratora lub 

wsparciem asystenta rodziny 
TAK NIE  

 

Orzeczenie sądu, 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 
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2. 

Obydwoje rodzice/prawni 

opiekunowie dziecka lub 

rodzic samotnie wychowujący 

dziecko pracują zawodowo, 

uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo 

rolne. 

TAK NIE  

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o 

zatrudnieniu, 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o 

prowadzeniu działalności gospodarczej,  

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i 

planowanym terminie ich ukończenia 

3. 

Jedno z rodziców/opiekunów 

prawnych wychowujących 

dziecko pracuje zawodowo, 

uczy się w trybie dziennym, 

prowadzi gospodarstwo rolne. 

TAK NIE  

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o 

zatrudnieniu, 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o 

prowadzeniu działalności gospodarczej,  

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i 

planowanym terminie ich ukończenia 

4. 
Rodzice/prawni opiekunowie 

dziecka, korzystają z pomocy 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
TAK NIE  Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 

6. 
Rodzeństwo dziecka 

kontynuuje edukację w 

danym przedszkolu 
TAK NIE  Zaświadczenie z przedszkola 

 

 
 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
    

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu  weryfikacji 

danych podanych we wniosku. 
  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. 

zm.).   

 

 Zostałem/am poinformowana/ny, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm). 
 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

prowadzonych przez gminę Blachownia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, do których 

złożono wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

 
 

 

 
 

 

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

         podpis matki/opiekunki prawnej                                                                podpis ojca/opiekuna prawnego     
 

 


