
 

 
 

…………………………………………………………………………..……                  
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
……………………………………….……………………………………… 
 
…………………………………..………………………………………… 
Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
 

Dyrektor 
          
………………..……………………………………………………… 

Nazwa i adres jednostki 
 

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

…………………………………………….…………………………… 
 

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole1 
3, 4, 5 – latki i kl. 0 - sześciolatki 

 
Dane osobowe kandydata i rodziców2 

 
(Tabelę należy wypełnid komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer 
paszportu  lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamośd 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata 3 
 

Kod pocztowy  

Miejscowośd  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata - o ile je 
posiadają 
 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 
 

 

                                                
1
 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

2
 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  

takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podad obowiązkowo,  natomiast podanie danych w 
punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie 
skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
3
 Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy . Zgodnie z art. 25 Kodeksu 
cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



 

 
 

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku 
potwierdzających ich spełnianie4 

 
*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku 
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 
 

L.p. 
 

1 

Kryterium 
 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
 

3 

Zgłoszenie kryterium  
do oceny  Tak*) 

4 
1. Wielodzietnośd rodziny 

kandydata 
Oświadczenie5 o wielodzietności rodziny kandydata 
 

 

2. Niepełnosprawnośd 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawnośd lub 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 
poz. 2046) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 
2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodnośd z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

3. Niepełnosprawnośd  
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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 
2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodnośd z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

4. Niepełnosprawnośd  
obojga rodziców 
kandydata 
 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 
2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodnośd z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

5. Niepełnosprawnośd  
rodzeostwa 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 
2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodnośd z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

 

                                                
4
 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze 

danej gminy,  niż  wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z 
kryteriów ma jednakową wartośd. 
5
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznao. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznao.  


