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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

/wniosek obowiązuje tylko w okresie poza rekrutacją podstawową i 
uzupełniającą/ 

 

I.Dane osobowe kandydata i rodziców1  
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata  

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców 
kandydata 

 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 2 

kandydata 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 
kandydata  

Matki Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

  

 
1 Zgodnie z Art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,   wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  

posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
2 Zgodnie z Art.131c ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,  do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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II. Informacja o spełnianiu kryteriów ogólnopolskich określonych w ustawie o 
systemie oświaty  
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 

L.
p. 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

Tak*

) 

Nie*)  

 

1. 

 

Wielodzietność 
rodziny kandydata 

  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata 

 

  

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności  

  

3. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 
kandydata 

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 2018 poz. 
511) 

  

4. Niepełnosprawność  

obojga rodziców 
kandydata 

 

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 2018 poz. 
511) 

  

5. Niepełnosprawność  

rodzeństwa 
kandydata  

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 2018 poz. 
511) 

  

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

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  
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7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 
998) 

  

 

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

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów lokalnych ustalonych przez dyrektora w 
uzgodnieniu z organem prowadzącym  

 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6  kryteriów wstaw znak X 

 

L.
p. 

 

Kryterium 

 

 

Tak*) 

 

Nie*) 

1. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na 
który prowadzona jest rekrutacja, będzie 
uczęszczało do tego samego, wybranego 
przez rodziców przedszkola.  

  

2. Kandydat, którego rodzice mieszkają na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i 
rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie 
Skarbowym właściwym dla tego 
zamieszkania 

Obydwoje 
rodzice 

Jeden z 
rodziców 

 

  

3. Kandydaci, których rodzice, bądź prawni 
opiekunowie pracują zawodowo, uczą się w 
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub działalność gospodarczą. 

Obydwoje 
rodzice 

Jeden z 
rodziców 

 

  

4. Trudna sytuacja losowa rodziny 
/uzależnienie, nieuleczalna choroba, dziecko 
z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny/ 

  

5. Dochód na osobę w rodzinie kandydata 
/dochód graniczny 674 zł/  

  

1. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium 1  jest  pisemne 
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu drugiego 
dziecka do danej placówki. 

2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium 2 jest kopia 
pierwszej strony zeznania podatkowego  o podatku dochodowym od osób fizycznych 



 
4 

 

(PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego 
osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3). 

3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium 3 jest 
odpowiednio: 

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu 
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

2) zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym; 

3) aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) ze 

strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego; 

4) zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu 

społecznemu rolników. 

4. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium 4 jest pisemne 
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o spełnianiu kryterium dochodu 
na osobę w rodzinie. 

5.Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium 5 jest pisemne 
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o spełnianiu kryterium dochodu 
na osobę w rodzinie. 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018,  poz. 996). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 
dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole wskazanych w II części wniosku. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 
do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3  

2. 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 2018,  poz. 1000). 

 

 

……………………………………            …………………………………………… 

                      Data         Czytelny podpis rodzica kandydata  

 
3 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. 

 


