
        

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  

DO  PRZEDSZKOLA  IM. KUBUSIA  PUCHATKA W ODOLANOWIE 

 

 

 
1. INFORMACJE WNIOSKODAWCY 

................................................................................................................................................................          
                          (nazwisko i  imiona  dziecka)  

 

 

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

              
          (data urodzenia: dzień - miesiąc – rok)        ( miejsce urodzenia)  

 

   

       
 

                                                  (numer PESEL lub seria i numer paszportu  
        (od kiedy przyjęcie dziecka do przedszkola)    lub innego dokumentu potw. tożsamość dziecka) 
                                  
 

 

 

liczba godz...............tj. od..............do............. 
 (liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu)                          śniadanie        obiad          podwieczorek    
   z uwzględnieniem Podstawy Programowej                  (zadeklarowane posiłki – zaznaczyć znakiem „X”) 
       realizowanej w godz. 8.00-13.00)                                                           
                                                                                                                                                                                                         

                  

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: 
 

 

.............................................................................................    
  (nazwisko i imiona matki)                    

    
                         …............................................................................. 
….........................................................................................                ( tel. kontaktowy, adres email)  
    
…......................................................................................... 
                              (adres zamieszkania)   
 

 

.............................................................................................    
  (nazwisko i imiona ojca)                    

     
                         …............................................................................. 
….........................................................................................                ( tel. kontaktowy, adres email)  
    
…......................................................................................... 
                              (adres zamieszkania)   
 

 

 

.............................................................................................….............................................................................................. 
(adres zamieszkania dziecka, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

3. Kryteria brane pod uwagę w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. 

 

Lp KRYTERIA TAK NIE 

1 WIELODZIETNOŚĆ RODZINY DZIECKA *   

2 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DZIECKA   

3 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEDNEGO Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH DZIECKA 
  

4 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH DZIECKA 
  

5 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RODZEŃSTWA DZIECKA   

6 SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA W RODZINIE **   

7 OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ   

(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”) 
 

* wielodzietność – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 
** samotne wychowywanie dziecka 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. 
 

 

W przypadku spełniania kryteriów pkt. od 2 do 7 należy załączyć następujące dokumenty: 
 

1) 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 2016 r. poz. 2046 i 1948) 
2) 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 
3) 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 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 
 

DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU  SĄ SKŁADANE W ORYGINALE, NOTARIALNIE 

POŚWIADCZONEJ KOPII, W POSTACI URZĘDOWO POŚWIADCZONEGO ZGODNIE Z ART. 76a § 1 

KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ODPISU LUB WYCIĄGU Z DOKUMENTU, ALBO W 

POSTACI KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ RODZICA/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH DZIECKA. 
 

4. Złożone wnioski do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych – zgodnie z art. 20 za ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami),wniosek może być złożony do 

nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych (należy wpisać w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych, wpisując również przedszkole/oddział przedszkolny, którego dotyczy 

wypełniany wniosek, każdy egzemplarz wniosku uwzględnia tę samą kolejność przedszkoli/oddziałów przedszkolnych) 
 

1.............................................................................................................................................................. 
(nazwa przedszkola/szkoły podstawowej, adres) 

 

2.............................................................................................................................................................. 
( nazwa przedszkola/szkoły podstawowej, adres) 

 

3.............................................................................................................................................................. 
( nazwa przedszkola/szkoły podstawowej, adres) 

 

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

zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie drugi etap 

rekrutacyjny. 
 



 

5. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w 

przedszkolu (stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp.) 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

6. Inne uwagi, propozycje sugestie 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

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

                       (miejscowość, data)                                                                         ( podpis rodzica / rodziców / 

                                                                                                                             opiekunów  prawnych dziecka) 


