
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W PRZEDSZKOLACH 

NOWE ZASADY  NABORU DO PRZEDSZKOLI  / ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /PUNKTU 
PRZEDSZKOLNEGO *WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O 
SYSTEMIE OŚWIATY NA  ROK SZKOLNY 2014/2015 W GMINIE ŁĘKA 
OPATOWSKA

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/punktu przedszkolnego na rok 
szkolny 2014/2015  odbywa się na nowych zasadach, które zostały określone w tzw. 
„ustawie rekrutacyjnej".  Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie 
Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola/punktu 
przedszkolnego ,oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej , lub zmienić 
przedszkole swojemu dziecku. 

   Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym/punkcie przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o 
zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki, którą należy     złożyć      w terminie 
do 10 marca2014 r. Wnioski będzie można składać w przedszkolach/szkołach w godzinach
podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole. 

1. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 
zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W
kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o 
kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest 
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 
września nowego roku szkolnego(załącznik nr 1)

2. System  rekrutacji  oparty  jest  o  jednolite  kryteria  naboru.  Rodzice,  którzy
zamierzają  zapisać  dziecko  do  innego  samorządowego  przedszkola,  niż  to,  do
którego dziecko dotychczas uczęszcza,  muszą pamiętać, że w takim przypadku
rekrutacja  odbywa  się  na  takich  samych  zasadach,  jak  w  przypadku  dziecka
zapisywanego  do  przedszkola  po  raz  pierwszy.  W  związku  z  tym,  rodzic  jest
zobowiązany  wypełnić  Wniosek  o  przyjęcie  (dyrektor  przedszkola,  do  którego
dziecko  obecnie  uczęszcza  może  również  wygenerować  taką  kartę  ze
zaktualizowanymi danymi). Po podpisaniu Wniosku o przyjęcie, rodzic składa go w
przedszkolu,  wskazanym przez siebie jako placówkę pierwszego wyboru.  Rodzic
musi  jednak  pamiętać,  że  w  przypadku  nieprzyjęcia  dziecka  do  przedszkola,
miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane. 

3. Postępowanie  rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na 
kolejny rok szkolny  na wolne miejsca w przedszkolu.

4. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych
przedszkoli.  We  wniosku  ,  o  przyjęcie  do  przedszkola  ,  określa  się  kolejność
wybranych  przedszkoli  ,  w porządku  od najbardziej  do  najmniej  preferowanych
przez siebie kolejności. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w
oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (w tym oddziałach „0”) -
(załącznik nr 2)

5. Naborem na nowy rok szkolny  objęte są :
a) dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat
b) dzieci powyżej 6 lat , którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej odroczono spełnienie obowiązku szkolnego.
6. Dzieci  ,  które  ukończyły  2,5  roku mogą  być przyjęte do przedszkola   tylko w

szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego.



7. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLI

8. W  pierwszej  kolejności  do  przedszkola/  oddziału  przedszkolnego/punktu
przedszkolnego przyjmuje  się  kandydatów zamieszkujących  na  obszarze  Gminy
Łęka Opatowska

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek , o którym mowa
w  pkt.8  ,  niż  liczba  wolnych  miejsc  w  publicznym  przedszkolu  /  oddziału
przedszkolnego ,w  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria:

I ETAP REKRUTACJI

1) W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:

2) wielodzietność rodziny kandydata(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci);(załącznik nr .3);

3) niepełnosprawność kandydata;

4) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

7) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie(oznacza to 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;

8) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

II ETAP REKRUTACJI

10. W  przypadkach  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne
przedszkole nadal dysponuje wolnymi  miejscami , na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane  pod uwagę kryteria  naboru  wraz z  liczbą  punktów za
poszczególne kryteria ,  określone przez  dyrektora  przedszkola  w uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Łęka Opatowska.

11. W  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  brane  są  pod  uwagę  łącznie
następujące kryteria:

1) Kandydat  do przedszkola  zamieszkuje  w obwodzie  szkoły
podstawowej danego zespołu

30 pkt

2) Oboje  rodzice  kandydata  pracują  ,  wykonują  pracę  na 25pkt



podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

3) Rodzeństwo kandydata ,jest już wychowankiem przedszkola
lub uczęszcza do szkoły w danym zespole

20pkt

4)
Kryterium wiekowe : dzieci przyjmowane są w kolejności od
najstarszego do najmłodszego:

a) 6- latki i 5 latki

b) 4- latki

10 pkt

5 pkt

5) Dogodne  (względem  miejsca  pracy  jednego  z  rodziców
kandydata) położenie przedszkola do którego kandydat ma
być przyjęty

3 pkt

6) Oprócz  kandydata  do  przedszkola   rodzice  wychowują
dziecko w wieku do 2 lat

1 pkt

12. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Łęka Opatowska  mogą być
przyjęci  do  publicznego  przedszkola/oddziału  przedszkolnego  /punktu
przedszkolnego  naszej  gminy  ,  jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania
rekrutacyjnego  zgodnie  z  pkt.    8-12  ,  dana  gmina  nadal  dysponuje  wolnymi
miejscami w tym przedszkolu.

13. W przypadku  większej  liczby  kandydatów zamieszkałych  poza  obszarem Gminy
Łęka Opatowska przeprowadza się  postępowanie rekrutacyjne. Wytyczne pkt.8-12
stosuje się odpowiednio.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO
PRZEDSZKOLA

14. Ustalono następujące terminy postępowania  rekrutacyjnego , terminy składania 
dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego:

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN

1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z
załącznikami

10.03.2014-
31.03.2014

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

do 7.04.2014     
do godz.15:00

3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia Od 8.04.2014 do 
15.04.2014 do 
godz. 15:00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                      
lub informację o liczbie wolnych miejsc

Od 16.04.2014 
do 22.2014 do 
godz.15:00



TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA 
WOLNE MIEJSCA:

 LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN

1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z
załącznikami

Od 23.04.2014 
do30.04.2014

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

do 08.05.2014do
godz.15:00

3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia Od 9.05.2014 do 
15.05.2014 do 
godz. 15:00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                      

Do 20.05.2014 
do godz.15:00

TRYB ODWOŁAWCZY

15. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych , rodzic kandydata może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata do danego przedszkola.

16. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia  wystąpienia przez rodzica 
kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny  odmowy przyjęcia , w 
tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , 
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

17. 18. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola , 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej , w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia.

18. Dyrektor publicznego przedszkola , rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do 
sądu administracyjnego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE  
SPEŁNIENIE  
PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, 
DOŁĄCZONE DO WNIOSKU:

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica 
stosownych dokumentów.
KRYTERIA I ETAPU:

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest 
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; załącznik nr 3



2) 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 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 , poz.721 z późn. zm.);

3) 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; załącznik nr 4

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.z 
2013r. poz.135 ze zm.);

Dokumenty mogą być składane  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata.

KRYTERIA II ETAPU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów określonych w drugim 

etapie postępowania , należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Składający 
oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”;

2) Oświadczenie – oboje rodzice kandydata pracują (załącznik nr 5),
3) Oświadczenie- rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola (załącznik 

nr 6),
4) Oświadczenie- dogodne(względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) 

położenie przedszkola – (załącznik nr …),
5) Oświadczenie – oprócz kandydata do przedszkola , rodzice wychowują dziecko w 

wieku do lat 2 – załącznik nr 7),
6) Oświadczenie – rodzica o wychowywaniu dziecka do lat 2 – załącznik nr 8.

                                                                                                                                      załącznik nr 1

DEKLARACJA
KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA

w roku szkolnym 2014/2015
                             Deklaruję, że moje dziecko będzie przez kolejny rok uczęszczało do
Przedszkola Samorządowego ……………………

DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka                                                                                                                
.   
PESEL Imię   Drugie imię   Nazwisko   
………………                 ……………………       …………………    …………………      



Data urodzenia Miejsce urodzenia
……………………………     ………………………………
Adres zamieszkania dziecka                                                                                                       
. 
Kod pocztowy Miejscowość  Ulica   Nr domu  Nr lokalu 
……………….                   …………………      ………………    ………           ………. 
Adres zameldowania dziecka na pobyt stały   ( jeżeli jest inny niż adres zamieszkania                                    

Kod pocztowy Miejscowość  Ulica   Nr domu  Nr lokalu 
……………                   …………………     …………………  ………       ……………..

INFORMACJE DODATKOWE
Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie 
zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE
( ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWIE )

o  w oddziale przedszkolnym czynnym 5 godzin dziennie:  
o   od godz………….. do godz……………….            
o powyżej 5 godzin dziennie:  od godz……………do godz……………….                                               

Posiłki spożywane w przedszkolu ( zaznaczyć X):                                                                                   
śniadanie     ……        obiad …….          podwieczorek   ….. 

W przypadku zmiany czasu przebywania dziecka w przedszkolu, w porównaniu do 
poprzedniego roku szkolnego, podać powód: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   

                                                                         DANE RODZICÓW
          Dane matki                                                              Dane ojca                                            
.                                                                    

Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko          
……………             …………………   …………………            …………………
Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy   
……………………………     …………………………………………..      
Adres e-mail  Adres e – mail     
…………………………………      ……………………………………………     
                                                                                                                           

 Adres zamieszkania matki                                                    Adres zamieszkania ojca           
Kod pocztowy Miejscowość Kod pocztowy Miejscowość 
……………          ……………………            ……………………..       ………………
 Ulica              Nr domu  Nr lokalu                         Ulica               Nr domu   Nr lokalu   
………….       ………             ………..    ……………………..    ………..      ……..

OŚWIADCZENIE
  RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:                                                                                                                    

 Informowania dyrektora szkoły o każdorazowej zmianie powyższych danych.                               
 Regularnego uiszczania opat za przedszkole w wyznaczonym terminie.
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę   

dorosłą, upoważniona do odbierania w wyznaczonych godzinach.
 Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.



 Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców oraz zapoznania się z informacjami umieszczanymi na tablicy
ogłoszeń.

    INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:  
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.
Zobowiązuje się do informowania dyrektora o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w niniejszym dokumencie w celach statystycznych i sprawach związanych z opieka przedszkolna nad 
dzieckiem oraz do rozliczenia zobowiązań finansowych wobec przedszkola.  Przetwarzanie danych 
odbywać się będzie zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 
2002r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.)
Zostałem pouczony o prawie wglądu do moich/ naszych danych.

                                                                                                                                                                                     
.
                                                                                                                                             Podpis rodzica

                                                                                                                                            ………………
Data wpływu:………………………..
l.dz…………………………………………

                                                                                                                                                               załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO 
PZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ/ PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO*

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

Proszę  o  przyjęcie  dziecka  do  przedszkola/  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej/  punktu
przedszkolnego* wg następującej kolejności:
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)



Nazwa i adres placówki

1.

3.

2.

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA
imię drugie imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica nr domu nr mieszkania
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



(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 o wielodzietności rodziny kandydata.
2. Niepełnosprawność kandydata

załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011 r. 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 o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 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 2013 r. poz.135).

Kryteria dodatkowe

1.
Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej
danego zespołu

2.
Oboje rodzice kandydata pracują , wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej,  prowadzą  gospodarstwo  rolne  lub  pozarolniczą
działalność gospodarczą

3.
Rodzeństwo kandydata ,jest już wychowankiem przedszkola lub 
uczęszcza do szkoły w danym zespole

4. Kryterium wiekowe : dzieci przyjmowane są w kolejności od najstarszego



do najmłodszego:

a) 6- latki i 5 latki

b) 4- latki
5.

Dogodne  (względem  miejsca  pracy  jednego  z  rodziców  kandydata)
położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

6.
Oprócz kandydata do przedszkola  rodzice wychowują dziecko w wieku
do 2 lat

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje  o  stanie  zdrowia  dziecka  mogące  mieć  znaczenie  podczas  pobytu  dziecka  w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/ punkcie przedszkolnym*:

Pouczenia:

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/  oddziału
przedszkolnego  w  szkole  podstawowej/  punktu  przedszkolnego  należy  oddać  
w placówce najbardziej preferowanej.

                                                                                                                                                               załącznik nr 3

……………………………………………….
…………………………………………..
    Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                              data



………………………………………………
          adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, iż dziecko  …………………………..……………………………………………………….
Kandydujące  
do  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego
jest członkiem rodziny wielodzietnej.*
    Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

                                                                                                          podpis wnioskodawcy

*niewłaściwe skreślić

_____________  
* zgodnie z art.20b pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – wielodzietność 
rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci.

                                                                                                                                                               załącznik nr 4

……………………………………………….
…………………………………………..
    Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                                        data



………………………………………………
          adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

  Oświadczam  ,  iż  samotnie  wychowuje  dziecko
………………………………………………………….
Kandydujące  do   przedszkola/oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej/punktu
przedszkolnego oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z rodzicem*.
    Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

                                                                                                            podpis rodzica

*niewłaściwe skreślić

_____________                                                                                                                                                                             
*1 zgodnie z art.20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – 
samotne wychowywanie  dziecka oznacza to 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;

                           

                                                                                                                               załącznik nr
5

OŚWIADCZENIE



O ZATRUDNIENIU RODZICÓW KANDYDATA DO
PRZEDSZKOLA

  Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y , że pracuję , wykonuję pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej , prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą:

Lp. Nazwisko i imię rodzica Nazwa zakładu pracy (działalność 
gospodarcza)

1.
2.

Oświadczam , że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

    

                                                                                       ………………………………………..
                                                                                                         podpis rodzica/rodziców

                                                                                                                                                               załącznik nr 6



……………………………………………….
…………………………………………..
    Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                                      data
 

………………………………………………
          adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

dotyczące  uczęszczania przez rodzeństwo kandydata  do
przedszkola/szkoły

Oświadczam , że rodzeństwo kandydata do przedszkola:
…………………………… , jest wychowankiem Publicznego Przedszkola Samorządowego 
                (imię i nazwisko)

w ………………………………………………………………………………………………
……………………………..,jest uczniem Punktu Przedszkolnego w ……………………..
                (imię i nazwisko)

………………………………, jest uczniem szkoły podstawowej w …………………………
                (imię i nazwisko)

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

Oświadczam , że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                       ………………………………………..
                                                                                                           podpis rodzica/rodziców

                                                                                                                                                              załącznik nr 7



……………………………………………….
…………………………………………..
    Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                              data

………………………………………………
          adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

dotyczące dogodnego (względem miejsca pracy ) położenia przedszkola

Oświadczam , że :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam , że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                       ………………………………………..
                                                                                                              podpis rodzica/rodziców

                                                                                                                               załącznik nr
8



……………………………………………….
…………………………………………..
    Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                              data

………………………………………………
          adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
o wychowywaniu dziecka do lat 2

  Oświadczam , że oprócz kandydata wychowuję  dziecko  
………………………………………………………….
                                                                                                                                                        (imię i nazwisko)

 w domu do lat 2.
    Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

                                                                                                         podpis rodzica
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