
1 

 

                                                   Numer wniosku ………….………… 

Data złożenia ………….…………… 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

do Oddziału Przedszkolnego / Punktu Przedszkolnego 
 

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. 
Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 

WYBRANA JEDNOSTKA 
(wstaw x obok właściwego) 

Punkt Przedszkolny w Wołoskowoli  

Punkt Przedszkolny w Starym Brusie  
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

województwo  ulica  

powiat  nr budynku  nr lokalu  

gmina  kod pocztowy  

miejscowość  poczta  

 

Dodatkowe informacje o kandydacie  
Orzeczenie o potrzebie  
kształcenia specjalnego  

 Numer orzeczenia  
 

 

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

 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 
OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

województwo  ulica  

powiat  nr budynku  nr lokalu  

gmina  kod pocztowy  

miejscowość  poczta  

DANE KONTAKTOWE 

telefon   adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

województwo  ulica  

powiat  nr budynku  nr lokalu  

gmina  kod pocztowy  

miejscowość  poczta  

DANE KONTAKTOWE 

telefon   adres e-mail  
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria obowiązkowe 
 

1. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) 
 
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 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

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 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

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 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

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 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

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 2013 r. poz.135). 
 

 

Kryteria dodatkowe 

1. pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub prowadzenie 
przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym 

 

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata w wieku 5 –18 lat do Zespołu Szkół w Starym  
Brusie  

 

3. zadeklarowanie  przez  rodziców  kandydata  korzystanie  przez  niego  z  pełnej  
oferty przedszkola,  tj.  bezpłatnego  nauczania,  wychowania,  opieki  i  posiłków  
(po  czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin 
dziennie. 

 

4. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących 
rodzeństwem w wieku 3 - 4 lat  

 

5. kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata - poniżej aktualnie 
obowiązujących progów dochodowych 

 

 

Do wniosku załączam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych (nie dotyczy dzieci obowiązanych odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

zamieszkałych w obwodzie szkoły, dzieci te przyjmowane są z urzędu). 
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Pouczenia: 
 
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we 
wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją 
pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
   
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
 
 

 

(wypełnia przewodniczący komisji rekrutacyjnej) 

 

ROZPATRZENIE WNIOSKU 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ................................. 20….. r. 

przyjęła dziecko / nie przyjęła dziecka 

     

 ...............................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) 

od dnia ........................r. do punktu przedszkolnego w ………..…………………………………….. 

Liczba uzyskanych punktów: …………………. 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia: …………………………………………………………….. 

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

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

Podpisy członków Komisji:                                                      Podpis przewodniczącego Komisji: 

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

……………………………. 

……………………………. 


