
 

 

Dyrektor  

Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr1  

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA                                                          

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola wg następującej kolejności:1 

1-oznacza placówkę najbardziej preferowaną, 3- oznacza placówkę najmniej preferowaną 

Lp. Nazwa i adres placówki Deklarowana ilość 

godzin pobytu 

dziecka 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię   Drugie imię  

Nazwisko   

PESEL             

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA2 

ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod 

pocztowy 

 miejscowość  

2. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod 

pocztowy 

 miejscowość  

Telefon kom.  Adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Nazwa firmy 

(pieczątka) 

Adres firmy  

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

3. DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod 

pocztowy 

 miejscowość  

Telefon kom.  Adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwa firmy (pieczątka) 

Adres firmy 

Telefon kontaktowy 

 

 

 
1 Zgodnie z art. 20za ustawy o systemie oświaty wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola ( oddziału przedszkolnego ) może być złożony do nie 
więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych ). We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli     
( oddziałów przedszkolnych ) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  
2 Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy o systemie oświaty do publicznego przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Art. 
20c ust. 7 ustawy   o systemie oświaty stanowi, iż kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola  na 
terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. Zgodnie z 
art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 



 
 
 

4. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW INFORMACJE O DZIECKU  
Informacje i stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu (choroby 

przewlekłe, alergie, itp.), uzdolnienia, zainteresowania, trudności wychowawcze itp. 

 

 

 

 

 

5. KRYTERIA pierwszego etapu postępowania3 

 w przypadku spełniania danego kryterium proszę zaznaczyć „x” TAK NIE ilość 

pkt. 

1. Wielodzietność rodziny kandydata4 

(załącznik – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata) 

   

2. Niepełnosprawność kandydata 
(załącznik – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm.)  oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia lub poświadczony urzędowo zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata                            

   

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
(załącznik - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm.)  -     oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub 
poświadczony urzędowo zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.                    

   

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
(załącznik - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub 
poświadczony urzędowo zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata                            

   

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
(załącznik – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm.) -  oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia lub poświadczony urzędowo zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata                           

   

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie5 

(załącznik – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu -oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub poświadczony urzędowo zgodnie z 
art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu 

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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     

(Dz. U. z 2013r. poz.135).- oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub poświadczony 
urzędowo zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

   

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w 

punkcie:…………………… 

 
3 Zgodnie z art. 20c ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, niż liczba 
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu ( oddziale przedszkolnym ) bierze się pod uwagę 7 kryteriów o jednakowej wartości .   
4 Art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty – przez wielodzietność rodziny uznaję się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.  
5 Art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty – przez samotne wychowywanie dziecka uznaje się wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.   
 

 

 



 

 

6. KRYTERIA drugiego etapu postępowania6 

 w przypadku spełniania danego kryterium proszę zaznaczyć „x” TAK NIE ilość 

pkt. 

1. Kandydat w danym roku podlega obowiązkowi realizacji 

rocznego przygotowania przedszkolnego – informacja we wniosku 

   

2. Pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) w 

zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym, lub 

pochodzenie z rodziny, w której rodzic (prawny opiekun) 

wychowuje dziecko samotnie, pracując zawodowo lub ucząc 

się w trybie dziennym - Oświadczenie obojga rodziców/opiekuna prawnego 

lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu / nauce w 

trybie dziennym 

   

3. Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację 

przedszkolną w tym samym przedszkolu - Oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej  w tym samym 
przedszkolu przez rodzeństwo kandydata 

   

4. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do publicznej szkoły lub 

żłobka funkcjonujących najbliżej przedszkola, którego dotyczy 

rekrutacja. - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do szkoły/żłobka funkcjonujących w pobliżu przedszkola 

   

5. Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania dziecka 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola 

   

6. Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) 

korzystania przez dziecko z pełnej oferty przedszkola  - czas 

pobytu w przedszkolu przez 10 miesięcy przez 8 godzin dziennie 
Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)  o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola 

   

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w 

punkcie:……………….. 

 

7. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA  

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 

 regularnego uiszczania – zgodnie z  aktualnymi uchwałami Rady Miasta Kłodzka należnej 

ode mnie   opłaty za przedszkole i wyżywienie mojego dziecka w wyznaczonym terminie, 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego 

upoważnioną w zadeklarowanym czasie, 

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 
8. UPOWAŻNIENIA: 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka z 
przedszkola 
następujące osoby: 
 
 
 
bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 
prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu 
jego odbioru przez wskazaną – upoważnioną 
osobę. 

 
1………………………………………………………………. 
………………………………………………………………... 
2………………………………………………………………. 
………………………………………………………………... 
3………………………………………………………………. 
………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
5……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
 (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, nr 
telefonu) 

6 Kryteria drugiego etapu postępowania określone przez organ prowadzący na podstawie art. 20c ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty brane są pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (art. 20c ust. 4)   

 

 



 

 

 

 

Zakres wyżywienia 

 

 

 

 

9.  POUCZENIA 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku  i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

jest dyrektor przedszkola. 

 

10. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji do przedszkola oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

2. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

  

..................................................................     
                                                                                          Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego  
 

 

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w placówce 

najbardziej preferowanej. 

 

 

11. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 
 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu_____________ na podstawie uzyskanej 

ilości 

punktów________, zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała w/w dziecko do Zespołu 

Przedszkolno – Żłobkowego Nr 1 w Kłodzku na___ godzin dziennie i____ posiłki  od 

dnia________2015 roku. 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

1________________ 

 

2________________ 

 

3________________ 

 
Rodzicom przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy do 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty opublikowania list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

 

śniadanie   

obiad  

podwieczorek  


