
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „CALINECZKA” W CZARNYMLESIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka). 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola wg. następującej kolejności:
(1–oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 2-mniej preferowana, 3-oznacza placówkę najmniej preferowaną)

Nazwa i adres 
placówki

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka *

1
.

Od godz. – do godz.      Liczba godzin

    

2
.

3
.

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA
imię drugie imię
nazwi
sko
PESE
L
data 
urodzenia

miejsce 
urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica nr 

domu
nr 
miesz
kania

kod 
pocztowy

miejscowość

gmina powiat

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA 
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

DANE OSOBOWE   MATKI   (OPIEKUNKI PRAWNEJ)
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat



telefon 
komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

DANE OSOBOWE OJCA  (OPIEKUNA PRAWNEGO)
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat
telefon 
komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon 
kontaktowy

                                       KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

Kryteria obowiązkowe
(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,  poz. 2572 ze zm.)

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
 załącznik /oświadczenie rodziców

2. Niepełnosprawność kandydata
załącznik /orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze  
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub  
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia27 sierpnia  
1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.nr.127, poz721 ze zm.)

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Załącznik /orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji  
zawodowej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U .z 2011 r. r.127,  
poz.721 ze zm.)

4. Niepełnosprawność obojga rodziców.
Załącznik /orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności  
lub równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r  
.rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.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  
stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
zatrudnianiu osób niepełnospr. ( Dz.U. z 201 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 2013r poz.135)

Pouczenie:
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

UWAGA! 
Wypełniony  i  podpisany  wniosek  o  przyjęcie  do  przedszkola  należy  oddać  w  placówce  najbardziej 
preferowanej.
W przypadku większej liczby zgłoszonych  dzieci niż miejsc w przedszkolu, pod uwagę będą brane kryteria, 
określone przez organ prowadzący.

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA W PRZEDSZKOLU

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej:

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu  w dniu …………… 20….r.. zakwalifikowała/nie zakwalifikowała 
z powodu……………………………………………….…………………………………………

w/w dziecko do Publicznego Przedszkola „Calineczka” w  Czarnymlesie  na ……..godzin 
dziennie  od dnia…………….  .20……r.

Podpisy członków komisji:

1 przewodniczący  komisji               ……………………………………
2.członek  komisji                             ……………………………………
3.członek   komisji                            …………………………………….

Potwierdzenie rodziców /prawnych opiekunów:



Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że moje dziecko………………………………………………..
w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczało do Publicznego Przedszkola”Calineczka” 
w Czarnymlesie

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

                                                                                                             podpis rodziców ( opiekunów )

.........................................
Imię i Nazwisko wnioskodawcy
    -rodzica kandydata

……………………………………….. 
Numer i seria dokumentu  tożsamości

                    OŚWIADCZENIE

Świadom/a   odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ¹,
oświadczam, że:

1)   ……………………………………….wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się 
(imię i nazwisko kandydata)

    (troje, czworo, pięcioro………...) dzieci.

2) ………………………………………, wychowuję samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, 
     ( imię i nazwisko kandydata)
   osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie        
   wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

………………………………..                …………………………………. 
Data                                                                                                                                               Czytelny podpis osoby 
składającej oświadczenie
                                                                                                                           

---------------- 
¹ Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez  
kandydata  kryteriów  rekrutacyjnych  składa  się  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  
zeznań.  Składający  jest  zobowiązany  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 zeznań.


