
Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Wojnicza Nr 34/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO 
PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Termin składania: od 3 marca 2020r. do 20 marca 2020r. 
Miejsce składania: wybrane przedszkole 

 

WYBRANA PLACÓWKA 

Nazwa i adres przedszkola: 
 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu 
 

1. Dane osobowe dziecka 

Imię Nazwisko Data urodzenia 

 
 

  

 

PESEL 
 
 

          

 

2. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów 

Imię Nazwisko 

 
 

 

 
 

 

 

3. Adres zamieszkania rodziców i kandydata 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr 
domu 

Nr lokalu Gmina 

 
 

     

 

4. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych 

Imię Nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej 

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 



5. Dodatkowe informacje - kryteria I etapu postępowania rekrutacyjnego 
Zgodnie z  brzmieniem art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,  w roku szkolnym 

2020/2021 wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat oraz dzieci, którym 

odroczono obowiązek szkolny 

Lp. Kryterium  

1. 
 
Wielodzietność rodziny kandydata 
 

TAK/NIE 

2. 
 
Niepełnosprawność kandydata 
 

TAK/NIE 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 

TAK/NIE 
 

4. 
 
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 

TAK/NIE 

5. 
 
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 

TAK/NIE 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 

TAK/NIE 
 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

TAK/NIE 
 

 

Wyjaśnienie: 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów to odpowiednio: 

Pkt. 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata /zgodnie z art. 4 ustawy  

Prawo oświatowe „wielodzietność rodziny kandydata” oznacza rodzinę wychowującą 

troje i więcej dzieci/ 

Pkt. 2-5 - 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 2019 r. poz.1172 ze zm.) 

Pkt. 6 - 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, 

Pkt. 7 - 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 2019 r. 

poz. 1111 ze zm.); 

 

 

 



6. Kryteria drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego 

Lp. Kryterium  

 
1. 

Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym 

 
TAK/NIE 

2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola TAK/NIE 

3. Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z 
pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania i 
opieki oraz posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w 
wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie 

 
 

TAK/NIE 

4. Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % 
kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2013 
roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2020 r.poz.111) 

 
TAK/NIE 

5. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu 
szkoły 

TAK/NIE 

6. Zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów 
będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat 

TAK/NIE 

 

 

Wyjaśnienie: 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów to odpowiednio: 

Pkt. 1- oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu 

lub prowadzeniu działalności gospodarczej 

Pkt. 2- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu 

złożona przez rodziców kandydata 

Pkt.3- oświadczenie rodzica zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu ( do 8 godzin i powyżej 8 godzin) 

Pkt. 4.- oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata 

Pkt.5.- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej  

w pobliżu szkoły 

Pkt.6.- oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad 

małoletnim lub sprawującej opiekę 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej składane są  

w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu  

z dokumentu. Powyższe dokumenty mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

 



7. Informacje dodatkowe 

Kandydat w trakcie pobytu w placówce będzie korzystał z wyżywienia: 

 Śniadanie     TAK   /   NIE 

 Obiad       TAK   /   NIE 

 Podwieczorek      TAK   /   NIE 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu  od…………………. do ……………………. 

Ilość godzin      ……………………………………………….... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby 

przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

       ………………………………………………… 

 

       ………………………………………………… 
     /podpisy rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

 

Wypełnia dyrektor placówki oraz Komisja rekrutacyjna 

 

Data przyjęcia wniosku     …………………………………………………………. 

Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata 

Data Ilość punktów TAK/NIE 

 
 

  

 

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

      /podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej/ 

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do 

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

/nazwa placówki/ 

       ………………………………………………………………………………. 
/podpisy rodziców/opiekunów prawnych/ 

Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata do przedszkola 

Data Ilość punktów TAK/NIE 

 
 

  

 

……………………………………………………………………...... 

/podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej/ 


