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Wniosek  

o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

………………………………………………………………………………. 

w ……………………….. w roku szkolnym 20….../20…... 

Dane osobowe dziecka i rodziców 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka 
 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. 
PESEL dziecka 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. 
 

Adres miejsca zamieszkania dziecka 
 

5. Imię/imiona i nazwiska rodziców dziecka 

Matki 
 

Ojca 
 

 

6. 
Adres miejsca zamieszkania rodziców 

dziecka 

Matki 

Kod pocztowy, 

miejscowość 

 

Ulica,  
numer domu / lokalu 

 

Ojca 

Kod pocztowy, 

miejscowość 

 

Ulica,  

numer domu / lokalu 

 

7. 
Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców dziecka- 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 dziecka do publicznych jednostek  

prowadzących wychowanie przedszkolne 

Rodzice/opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych/oddziałów 

przedszkolnych w szkołach, w preferowanej przez siebie kolejności, w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanej 
1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 

2. Drugi  wybór 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 

3. Trzeci  wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa  przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 

 

III   Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie. Rekrutacja do przedszkoli na rok 

szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały określone w związku z art. 154 ust.1 pkt.1 i ust. 

3 oraz art.130 ust.1,4,7,8 i art.131 ust.1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 

2021 r. poz.1082) 

  

   Jeżeli chcą Państwo,  aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie   

   czwartej tego kryterium, należy napisać TAK  i dołączyć  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające     

   spełnianie tego kryterium. 

     Kryteria I  etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe 

Lp. Kryteria 

Liczba punktów 

do uzyskania 

(maksymalna) 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny- 

"TAK" 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 10   

2. Niepełnosprawność kandydata 10   
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3. 
Niepełnosprawność  
jednego z rodziców kandydata 

10 
  

4. 
Niepełnosprawność  

obojga rodziców kandydata 

 

10 

 

  

5. 
Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  
10 

  

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 10   

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10   

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………....... 

 

IV Informacja o spełnianiu kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 

po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Krzymów 

nr XXVIII/170/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

 

Jeżeli chcą Państwo,  aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie   

czwartej tego kryterium, należy napisać TAK  i dołączyć  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające     

spełnianie tego kryterium. 

 

Kryteria II  etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria organu prowadzącego 

Lp. Kryteria 
Liczba punktów  do 

uzyskania 

(maksymalna) 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny- 

"TAK" 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

  1. 

Dziecko, którego oboje rodzice /opiekunowie prawni zatrudnieni są na podstawie 
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, które  

wymaga zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego   

15 

  

 

  2. 
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2023/2024 

edukację  w  przedszkolu/szkole podstawowej  
10 

  

  3. 

Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni zatrudnieni są na podstawie stosunku 
pracy lub umowy cywilnoprawnej na terenie gminy Krzymów, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą, które  wymaga zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego   

5 

  

 

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Krzymów nr 

XXVIII/170/2017 z dnia 30.03.2017 jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ………………. 

  
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym, prowadzonym na zasadach, które zostały określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. 

poz. 1082.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkół (wskazani we wniosku). 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, jednak może to skutkować brakiem 

możliwości udziału w procesie rekrutacji lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w procesie rekrutacji.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082.). 

 

Przewidywany czas  pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale ………………………………………………………….. 

 

…………………………………                ……….………………………………………… 
                      Data                             Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

                                                 
1 Zgodnie z art. 4 pkt  43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania 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. 

 
2 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, 

zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 


