
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych 

 

1. Imię kandydata: ……………………………………………. drugie imię …………………………………………..………….... 

2. Nazwisko: …………………………………………..……………………………………………………………………………..………… 

3. Data i miejsce urodzenia kandydata: …………..…………….………………………………………………………………… 

4. Numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL należy podać pełną 

nazwę innego dokumentu): 

 

 

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

5. Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych kandydata: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Adres zamieszkania rodziców kandydata i kandydata: 

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

7. Adres poczty elektronicznej rodziców lub opiekunów prawnych kandydata – o ile ją posiadają: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Jeśli kandydat znajduje się pod opieką opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć 

dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z póź.zm) – oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez opiekuna prawnego kandydata. 

10. W związku z kryteriami dotyczącymi rekrutacji do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej 

im. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych należy zaznaczyć – przez podkreślenie, czy któraś z 

podanych niżej sytuacji występuje w rodzinie kandydata : 

a) kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, gdzie przez rodzinę wielodzietną rozumie 

się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

b) w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność: 

 kandydata, 

 rodzica kandydata, 

 rodziców kandydata, 

 rodzeństwa kandydata, 

c) rodzic samotnie wychowuje kandydata, 

d) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności 

gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w systemie dziennym 

e) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły, 

           



f) dziecko, wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację rodzinną, pod względem 

wychowawczym i opiekuńczym, w tym objęcie rodziny pomocą przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

g) pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie przez niego działalności 

gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w systemie dziennym 

W przypadku zaznaczenia któregoś z powyższych punktów do wniosku należy załączyć 

odpowiednio dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie kandydata niektórych sytuacji, 

których występowanie zostało zaznaczone w punkcie 10.: 

1) oświadczenie, iż kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, gdzie przez rodzinę 

wielodzietną rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.  

2) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekającego rozwód lub separację oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o: zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 

gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym przez 

oboje rodziców/opiekunów prawnych, 

4) oświadczenie rodzica/ów opiekuna/-ów prawnych, że rodzeństwo kandydata jest już 

wychowankiem przedszkola/uczniem szkoły, 

5) oświadczenie rodzica/ów o pozostawaniu rodziny pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

6) oświadczenie jednego rodzica o: zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym 

7) oświadczenie rodzica/ów, zawarte we wniosku, dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka 

w przedszkolu, 

8) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność lub 

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z póź.zm) – wydane dla kandydata lub członka jego 

rodziny – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, 

Rejonowy oddział przedszkolny (adres) …………………………………….…………………………………………………………….. 

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

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości Informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych. 

 

Miejscowość, data: 

…….……………………………………… 

Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata: 

a)………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………….  


