
                                                    Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji 
                                                                   do przedszkola/oddziału przedszkolnego

                                                                                      w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
do przedszkola/oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2019/2020

A. Adresat

Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego wg
preferencji1

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

B. Dane osobowe dziecka

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imię

Nazwisko

PESEL

1 Zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe we wniosku  określa się kolejność
wybranych  publicznych  przedszkoli,  publicznych  innych  form wychowania  przedszkolnego  albo  publicznych
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr …/…
Wójta Gminy Ozorków
z dnia …

w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość:

……………………………………………………………………………………

Data urodzenia Miejsce urodzenia
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

PRAWNYCH

matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)
Imię

Nazwisko

Telefon 
kontaktowy
Adres e-mail

ADRESY ZAMIESZKANIA

dziecko
matka

(opiekun prawny
1)

ojciec
( opiekun
prawny 2)

Miejscowość

Ulica

Nr
dom

u

Nr
mieszkani

a
Kod pocztowy

Poczta

C. Informacje dodatkowe o dziecku np. stan zdrowia, stosowana dieta



D. Pobyt kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym ( zaznaczyć 
właściwe)

Kandydat będzie przebywał:

w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym do 5 godzin 
dziennie

od godz………………… do godz……………

w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym powyżej 5 
godzin

od godz………………… do godz……………

Posiłki spożywane w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:

śniadanie

obiad

podwieczorek

E. Kryteria I etapu postępowania rekrutacyjnego ( zaznaczyć właściwe)

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp. Kryterium ustawowe Zaznaczyć właściwe

1. Wielodzietność rodziny kandydata        
( rodzina wychowująca troje i więcej 
dzieci)

TAK NIE

2. Niepełnosprawność kandydata TAK NIE

3. Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata TAK NIE

4. Niepełnosprawność obojga rodziców TAK NIE

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata

TAK NIE

6. Samotne  wychowywanie  kandydata
w  rodzinie  (panna,  kawaler,  wdowa,
wdowiec,  osoba  pozostająca  w  separacji
orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem
sądu,  osoba  rozwiedziona,  chyba  że
wychowuje  wspólnie  co  najmniej  jedno
dziecko z jego rodzicem), 

TAK NIE



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr …/…
Wójta Gminy Ozorków
z dnia …

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE

F. Dokumenty potwierdzające  spełnienie przez kandydata kryteriów 
pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata , ( rodzina wychowująca troje
i  więcej  dzieci  spełniających  kryteria  do  zasiłku  rodzinnego,  bez  uwzględnienia
dochodowości rodziny);
Ad.  2-5 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
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.);

 Ad. 6   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;
Ad.  7   dokument  poświadczający objęcie  dziecka pieczą  zastępczą  zgodnie  z  ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018
r. poz. 998 ze zm.).

G. Kryteria  drugiego  etapu  postępowania  rekrutacyjnego  (  zaznaczyć
właściwe):

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp. Kryterium samorządowe Zaznaczyć właściwe

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego 
samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej

TAK NIE

2. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje 
dziecko i pracuje zawodowo/uczy się w systemie 
dziennym/prowadzi działalność 
gospodarczą/pracuje w gospodarstwie rolnym, 
którego jest właścicielem lub współwłaścicielem

TAK NIE

3. Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów 
prawnych pracuje zawodowo, uczy się w 
systemie dziennym, prowadzi działalność 
gospodarczą, pracuje w gospodarstwie rolnym, 
którego są właścicielami

TAK NIE

4. Kandydat, który wychowuje się w rodzinie 
objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny

TAK NIE



H. Oświadczenia dotyczące treści deklaracji

Oświadczam,  że  dane  przedłożone  w  niniejszym  wniosku  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym  i  jestem świadomy (a) odpowiedzialności  karnej  za złożenie fałszywego
oświadczenia.

I. Informacje dotyczące danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem
oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola/szkoły. Przetwarzanie
danych odbywać się  będzie  zgodnie  z  ustawą z dnia  29 sierpnia  1997  r.  o  ochronie
danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 922).

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

(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 1)          ( czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 2)

……………………………………………………………………….

                       ( miejscowość i data)  


