
……………………………………………………………………………
Imiona i Nazwiska wnioskodawców 

rodziców/prawnych opiekunów kandydata

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

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

   Wniosek o przyjęcie dziecka do   Przedszkola na rok szkolny 2022/2023
w  Zespole Szkół im Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach 

I. Dane osobowe  kandydata  i rodziców/prawnych opiekunów 
(Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi)

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2. Data i miejsce urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer 
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

4. Imię/Imiona i Nazwiska
rodziców/prawnych opiekunów

matki
ojca

5. Adres miejsce zamieszkania kandydata Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer
mieszkania

6. Miejsce pracy rodziców/prawnych 
opiekunów kandydata

       matka           ojciec 

7. Adres miejsce zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunów 
kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer
mieszkania

8. Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców /prawnych
opiekunów kandydata – o ile je posiadają

matki Telefon do kontaktu

Adres poczty 
elektronicznej

ojca Telefon do kontaktu

Adres poczty 
elektronicznej

II. Informacja o złożeniu  wniosku  o przyjęcie  kandydata  do publicznych  jednostek  prowadzących 
wychowanie  przedszkolne
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki , 
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy: przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole w kolejności od najbardziej do 
najmniej preferowanych 

1.Pierwszy wybór ....................................................................................................................................................................
nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole /adres placówki

2.Drugi wybór …………………………………………...……………………………………………………………………
nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole adres placówki



III. Informacja  o spełnianiu kryteriów  określonych w ustawie  Prawo  Oświatowe  i załącznikach  do 
wniosku  potwierdzających  ich spełnienie. 
*)we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
L.p. Kryterium Dokumenty  potwierdzające  spełnianie  kryterium Tak* Nie*

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata.

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność 
kandydata.

Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z 
art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata.

3. Niepełnosprawność
jednego z  rodziców
kandydata.

Orzeczenie  o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172, z 
późn.zm.)
Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z 
art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata.

Orzeczenie  o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172, z 
późn. zm.)
Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z 
art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

5. Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata .

Orzeczenie  o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172, z 
późn.zm.)
Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z 
art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

6. Samotne wychowanie 
kandydata
w rodzinie.

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 .
Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z 
art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą.

Dokument  poświadczający  objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1111. z późn. zm. )
Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z 
art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

 ………………………………………….............
                         miejscowość, data



OŚWIADCZENIE  Nr 1
o wielodzietności rodziny kandydata* 

 Ja …………………………………. ………………………………………………………………………..
      imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki 
 Ja ………………………………………………………………………………………………………………
      imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna 

Oświadczamy, iż dziecko ……………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko kandydata  zgłoszone do przedszkola na rok szkolny …………………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej   wraz z 
dzieckiem rodzina liczy …………………… członków, w tym ………………. dzieci. 
Jesteśmy świadomi  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………............. 
                      Podpis 

- zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci

             ………………………………………….............
                      miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  Nr 2 
o samotnym  wychowywaniu  dziecka 

oraz niewychowywaniu  żadnego dziecka  wspólnie  z jego rodzicem*

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
(adres zamieszkania)

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)
oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

                           …………………………………………............
              podpis 

*- zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza 
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

 …………………………………………... 
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU  RODZICÓW 

1. Matka  kandydata / prawna  opiekunka 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dobrowolnie oświadczam, że jestem  zatrudniona 
w…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ojciec  kandydata / prawny  opiekun 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania rodzica/prawnego – opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dobrowolnie oświadczam, że jestem  zatrudniony  
w…………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................

(nazwa i adres zakładu pracy) 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

           …………………………………………...................
podpis



                       
IV. Deklarowany  pobyt dziecka  w placówce:              7.00 – 16.00  , 8.00  - 13.00

1) Godziny pobytu dziecka w placówce:     od ...................  do .....................

2) Posiłki:      śniadanie    obiad    podwieczorek  i 

 wybrany  posiłek  zaznaczyć  znakiem „x”
3) Dodatkowe  dołączone  do  deklaracji  informacje  o  dziecku  (  stan  zdrowia,  orzeczenie  lub  opinia  poradni

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, )

                                                              tak             nie 

4) Droga – dziecka do przedszkola  ( właściwe podkreślić) 

a. Przywożone przez rodzica / opiekuna prawnego 

b. Dziecko 5-6 letnie będzie dojeżdżać autobusem szkolnym – wpisać przystanek, na którym dziecko będzie 

wsiadać………………………………………………………………………………....................................................................



iV. DEKLARACJA  RODZICÓW / PRAWNYCH  OPIEKUNÓW  DZIECKA  W/S  NAUCZANIA  RELIGII  (właściwe podkreślić):
Wyrażam zgodę * / Nie wyrażam zgody * na udział mojego dziecka w lekcjach religii. 

VI.  Oświadczenia  wnioskodawcy , że: 
a) Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy   odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia;                                            
b)Niezwłoczne  powiadomięnie  dyrektora  przedszkola  o  zmianie  danych  zawartych  
   w deklaracji,
c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  we wniosku danych osobowych moich i mojego dziecka w
zakresie  potrzebnym  do realizacji  dydaktyczno-  wychowawczo-opiekuńczej  działalności  przedszkola  ,  zgodnie  z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000 .) oraz i Rozporządzenia MEN
z  dnia  17  lutego  2002  r.  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U.z
2019 , poz. 1664  ze zm). 

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

VII. OŚWIADCZENIE  O WYKORZYSTANIU  WIZERUNKU  DZIECKA 
Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody * (właściwe podkreślić
na  wykorzystanie  przez  Przedszkole  w  Małaszewiczach  wizerunku  mojego/naszego  dziecka  do  celów
przedszkolnych , tj. publikacji zdjęć i filmów z uroczystości szkolnych i pozaszkolnych na szkolnej stronie www, na
szkolnych  tablicach  informacyjnych,  w  kronice  przedszkola/klasy  oraz  w  szkolnej  gazetce  wydawanej  przez
wychowawców grup. 

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

       

      …………………………dn,……………………………………..                       

    
   Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

                            
........................................................

                                       (podpis dyrektora przedszkola)

   


	1.Pierwszy wybór ....................................................................................................................................................................
	2.Drugi wybór …………………………………………...……………………………………………………………………
	*)we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

