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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO, 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W POLANCE WIELKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

 (Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami) 

 
 

I. Dane osobowe dziecka 
 

Nazwisko Imię Drugie imię 

   

PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia 

             

Adres zamieszkania 

ulica, nr domu/mieszkania  

miejscowość, kod pocztowy  

Adres zameldowania 

ulica, nr domu/mieszkania  

miejscowość, kod pocztowy  

 

Pobyt dziecka w przedszkolu 

W godzinach Od  Do  

Dziecko będzie korzystało 
z następujących posiłków* 
*właściwe zakreślić 

 śniadanie  obiad  podwieczorek 

 
II. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych 

 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawna 

Imię i nazwisko   

Adres 
zamieszkania 

ulica   

miejscowość   

Telefon   

Adres poczty elektronicznej   
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III. Kryteria przyjęcia (właściwe zakreślić) 
 

Kryteria obowiązkowe 
Ilość 

punktów  

1.  Wielodzietność rodziny kandydata1) TAK NIE  

2.  Niepełnosprawność kandydata2) TAK NIE  

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata2) TAK NIE  

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata2) TAK NIE  

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata2) TAK NIE  

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3) TAK NIE  

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą4) TAK NIE  

Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący 

1.  

Praca zawodowa lub nauka  w systemie dziennym obojga rodziców 
Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): 
1. zaświadczenie z zakładu pracy, 
2. w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do CEIDG, 

poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem 
Skarbowym, itp.), 

3. zaświadczenie z uczelni /szkoły o stacjonarnym systemie nauki 
4. w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym (o powierzchni co 

najmniej  3 ha) - decyzja podatkowa. 

TAK NIE 50 pkt. 

2.  

Rodzina kandydata objęta opieką asystenta rodziny lub kuratora 
sądowego 
Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub zaświadczenie 
kuratora sądowego 

TAK NIE 30 pkt. 

3.  
Uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa kandydata w roku 
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 
(dokumenty w przedszkolu) 

TAK NIE 10 pkt. 

4.  

Wiek dziecka - rok urodzenia dziecka – dane z wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola 

TAK NIE 

 

dziecko pięcioletnie 70 pkt. 

dziecko czteroletnie 40 pkt. 

dziecko trzyletnie 20 pkt 

  
 
 

UWAGA: 
1) Rodzina wielodzietna to rodzina, która wychowuje troje i więcej dzieci.  

Załącznik: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.  
2) Niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa, jednego lub obojga rodziców kandydata 

Należy dołączyć 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 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

3) Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego 
Na potrzeby rekrutacji za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną – załącznik: Oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka/kandydata do przedszkola. 

4) Dziecko objęte pieczą zastępczą 
Należy potwierdzić dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 
urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu 
z dokumentu. Dokumenty mogą być także składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata po okazaniu do wglądu ich oryginałów.  
 

Dodatkowe informacje uznane przez Rodzica za istotne o stanie zdrowia, alergie, stosowanej diecie 
i rozwoju psychofizycznym dziecka: 
 
 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczenia 
 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym 
stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia (art. 233 §1 Kodeksu karnego). 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych 
osobowych w procesie rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Polance Wielkiej, która znajduje się na stronie internetowej przedszkola pod adresem: 
przedszkolepolanka.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu. 

 
 

 
 
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                              data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 

 

 

UWAGA!  
 

Wypełniony i podpisany wniosek przez obojga rodziców  

należy złożyć w sekretariacie przedszkola 

w terminie od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 
 
 
 
 
 
Data wpłynięcia wniosku: ……………………….   
 
 
 

 
 
Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej  
 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ….......................... . 

 zakwalifikowała dziecko od dnia 01.09.2019 r. po uzyskaniu ilości punktów ................... . 

 nie zakwalifikowała dziecka z powodu ........................................................................................................ 

uzyskana liczba punktów ...................... . 

 

 

Podpis Przewodniczącego i Członków Komisji:  

 

 

 

 

 


