
                                                                                                                                                    projekt 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA        
 

 
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 16.03.2015r.  do 17.04.2015. do godz. 1500   

w kancelarii przedszkola 
 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            

Pierwsze imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

 

WYBRANE  PRZEDSZKOLA   
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp. Nazwa placówki 

1. pierwszego wyboru  

2. drugiego wyboru  

3. trzeciego wyboru  

 

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr 
mieszkania  

 Kod pocztowy  

Telefon dom. / komórka*  

Adres e-mail*  

 
 

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr 
mieszkania  

 Kod pocztowy  

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail*  

 
 
  
* jeśli posiada 

 

 



KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

Kryteria stosowane podczas I etapu 
postępowania rekrutacyjnego 

Tak Nie Dołącz w przypadku posiadania 

Wielodzietność rodziny ( troje lub więcej dzieci)   oświadczenie ¹ 

Niepełnosprawność dziecka zgłaszanego   orzeczenie o niepełnosprawności 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   orzeczenie o niepełnosprawności 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   orzeczenie o niepełnosprawności 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   orzeczenie o niepełnosprawności 

Samotne wychowywanie dziecka   dokumenty potwierdzające:  
(prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu prawnego opiekuna 
dziecka) oraz oświadczenie ¹ 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą  (rodzina 
zastępcza, rodzinny dom dziecka, dom dziecka) 

  dokument  poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą. 

 

1 do pobrania w przedszkolu lub w miejscu opublikowania wniosku 

Kryteria stosowane podczas 
II etapu postępowania rekrutacyjnego 

tak nie Dołącz w przypadku posiadania 

Rodzic deklarujący zamieszkanie w Bartoszycach 
w rocznym zeznaniu podatkowym za poprzedni rok 

  ksero pierwszej strony rocznego 
zeznania podatkowego składanego 
do urzędu skarbowego za poprzedni 
rok lub odpowiednie zaświadczenie 
z urzędu skarbowego  

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata 
korzystania przez niego z oferty przedszkola 
powyżej 8 godzin dziennie 

  oświadczenie rodziców dotyczące 
deklarowanego czasu pobytu 
dziecka w przedszkolu. 

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata 
korzystania przez niego z oferty przedszkola  
8 godzin dziennie 

  oświadczenie rodziców dotyczące 
deklarowanego czasu pobytu 
dziecka w przedszkolu. 

Dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów 
pracujących ( w wymiarze pełnego etatu) / 
rodziców studiujących / uczących się ( w systemie 
dziennym) 

  zaświadczenia rodziców/a o 
zatrudnieniu lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub 
prowadzeniu działalności rolniczej 
lub pobieraniu nauki w systemie 
dziennym. 

Kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym 
edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez 
rodzeństwo kandydata. 

  x 

WAŻNE: W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu decyduje wcześniejsza data złożenia 
wniosku. 

I. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 
101 poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe dotyczące kandydatów, członków rodziny i ich rodziców zbierane są w 
celu przeprowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia  niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa 
oświatowego w czasie trwania edukacji dziecka. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz 
uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub 
nieprawdziwe. Dane wskazane we wniosku są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami 

prawa. Dane podawane są dobrowolnie. Administratorem danych jest przedszkole  w którym dziecko rozpocznie 
edukację przedszkolną.   

 II OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków 
mojej rodziny i wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych  w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz  
prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego.            

2. Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że 
przedłożone przeze mnie w niniejszym  wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję 
się do informowania w przypadku zmiany danych. 

  
 
   ……………………….           ……………………………………          ……………………………………..   
  Bartoszyce, data                   Podpis matki/prawnego opiekuna        Podpis ojca/prawnego opiekuna 



 
 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZINY WIELODZIETNEJ  ¹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) 
 
Ja………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 
 
 

oświadczam, iż dziecko kandydujące do przedszkola : 
 
  
…………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka  ) 
 
jest członkiem rodziny wielodzietnej.  
 
 
 
 
 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia   
 
 
 
 
…………………………………………                     . …………………………………………   
(podpis matki lub opiekuna prawnego)                  (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹   Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub więcej dzieci.  
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



………………………………… 
imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 
…………………….................. 
 
………………………………… 
adres zamieszkania 
 
 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ¹ 
 
 

 
  Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka z 

jego rodzicem.   

 
 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 
 
 
 
 

…..………………………………. 
czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną,   osobę nie wychowującą   wspólnie, co najmniej jednego  dziecka z jego rodzicem. 

 


