
 

STOWARZYSZENIE „PADRE” 
Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja 
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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO  
PROMYCZEK W …………………….. 

prowadzonego przez Stowarzyszenie „PADRE”,  
Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja 

na rok szkolny 2017/2018 

Data złożenia wniosku (wypełnia osoba przyjmująca wniosek): 

Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.  

I.DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imiona:*  Nazwisko: *  

PESEL*            

Data urodzenia* 
 

dzień 
 

miesiąc 
 

rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 
tożsamości:  

 

II. DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Adres zamieszkania 

Województwo*  Ulica  

Powiat*  Nr budynku*  Nr lokalu  

Gmina *  Kod pocztowy*  

Miejscowość*  Poczta*  

 
III. Wybrane przedszkola (proszę wpisać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych) 

L.p. Nazwa jednostki 
 

1  

2  

3  

 

 

 



 

IV.DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Dane matki/opiekuna prawnego         Dane ojca/opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 

Województwo*   

Powiat*   

Gmina*   

Miejscowość*   

Ulica   

Nr budynku*   

Nr lokalu   

Kod pocztowy*   

Poczta*   

 

V. KRYTERIA PRZYJĘĆ 

Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do punktu 

przedszkolnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy 

zaznaczyć właściwą odpowiedź. Zaznaczenie odpowiedzi „ODMOWA” oznacza, że rodzic/opiekun 

prawny nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W  przypadku zaznaczenia 

„ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie 

spełnia. 

KRYTERIA PRZYJĘĆ – proszę zaznaczyć  odpowiednio TAK, NIE, ODMOWA   

1. Wielodzietność rodziny kandydata Tak / Nie / Odmowa 

2. Niepełnosprawność kandydata Tak / Nie / Odmowa 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Tak / Nie / Odmowa 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Tak / Nie / Odmowa 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Tak / Nie / Odmowa 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Tak / Nie / Odmowa 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Tak / Nie / Odmowa 



 

8. Kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji 

rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną, za wyjątkiem świadczeń 

jednorazowych 
Tak / Nie / Odmowa 

9. Kandydat urodzony w 2012r. lub 2013r., który nie był wcześniej 

objęty edukacją przedszkolną 
Tak / Nie / Odmowa 

10. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie 
wychowujący kandydata pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie 

dziennym 
Tak / Nie / Odmowa 

11. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie lub 

rozpocznie edukację przedszkolną lub szkolną w tym Punkcie 
przedszkolnym lub w szkole, w której znajduje się Punkt w roku 
szkolnym 2017/2018 

Tak / Nie / Odmowa 

 
W przypadku zakreślenia odpowiedzi „TAK” przy danym kryterium, należy dołączyć do wniosku 

odpowiedni dokument. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wymienionych 

w powyższej tabeli są: 

 kryterium nr 1 – oświadczenie nr 1 dotyczące rodziny wielodzietnej  

 kryterium nr 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 2016 r.  poz. 2046, z późn. zm.), 

 kryterium nr 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub  separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie nr 2 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

 kryterium nr 7 – 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 2016 r. 

poz. 575 z późn. zm.), 

 kryterium nr  8-11 – oświadczenia dotyczące wskazanych kryteriów, odpowiednio dla 

kryterium nr 8 – oświadczenie nr 3, dla kryterium nr 9 – oświadczenie nr 4, dla kryterium nr 10 

– oświadczenie nr 5, dla kryterium nr 11 – oświadczenie nr 6. 

 

VI.  Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (proszę 

wymienić  dokumenty) 

Kolejny 
numer 

załącznika  

 
Nazwa załącznika (np. Oświadczenie o …) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Inne informacje o dziecku  

(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 

155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) (np. stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana 

dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

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

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

VIII. 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 

2017 r. poz. 59).  

2. Administratorami danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

jest Zarząd Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. 

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego 

kryterium. 

4. W przypadku gdy do wniosku nie zostanie załączone stosowne oświadczenie uznaje się, że 

kandydat nie spełnia danego kryterium.   

IX. Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

2. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w w/w wniosku w celu przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego w roku 

szkolnym 2017/2018. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych, 

które podaję dobrowolnie oraz do ich poprawiania. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na 

opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń na liście dzieci 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz na liście dzieci przyjętych i  nieprzyjętych.  

4. W przypadku konieczności przekazania dodatkowych informacji o dziecku (np. stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, 

stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.), zobowiązuję się do przedłożenia w/w informacji po 

ogłoszeniu listy dzieci przyjętych/nieprzyjętych.  

5. Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 
                                                                                                             

………………………………………………………… 

 (podpis matki/opiekuna prawnego)                                                                                      

                                                                                                             

………………………………………………………….. 

 (podpis ojca/opiekuna prawnego)                                                                         

………………………, dnia ……………...      



 

 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ TYLKO TE OŚWIADCZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ 
(ZGODNIE ZE WSKAZANIEM „TAK”  W TABELI „KRYTERIA PRZYJĘĆ” 
w pkt. 5 wniosku) 
 
 

Oświadczenie nr 1 
dotyczące rodziny wielodzietnej1 

 
 

 
Ja .............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) 
 

zamieszkały: .......................................................................................................................... 
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego  za 
składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do punktu 
przedszkolnego jest członkiem rodziny wielodzietnej 
 
wraz z dzieckiem: 
 
................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka kandydującego do punktu przedszkolnego) 
 
rodzina wychowuje ..................................... dzieci. 
 
 
 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Data .......................                          ...................................................................................... 

                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
1 Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
 



 

 
………………………………...............… 
  (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
……………………................................ 
                 (adres zamieszkania) 

 

 

 
 

Oświadczenie nr 2 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem 2 

 

 Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........…... 
         ( mię i nazwisko dziecka) 

kandydujące do punktu przedszkolnego oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem. 

 

 

 

Data .......................                          ...................................................................................... 
                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

 
Data .......................                            ................................................................................... 

                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 
 
 
         

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2Samotne wychowywanie dziecka oznacza 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. 
 



 

………………………………...............… 
  ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
……………………................................ 
                 ( adres zamieszkania) 

 

 

Oświadczenie nr 3 

o trudnej sytuacji rodzinnej i objęciu pomocą socjalną 

  
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo 

trudnej sytuacji rodzinnej i rodzina jest objęta pomocą socjalną, za wyjątkiem świadczeń 

jednorazowych. 
 

Data .......................                            ................................................................................... 
                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Oświadczenie 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

Data .......................                            .................................................................................... 
                                                          (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

………………………………...............… 
  ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
……………………................................ 
                 ( adres zamieszkania) 

 

Oświadczenie nr 4 

o nieobjęciu edukacją przedszkolną 

  
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że moje dziecko urodzone w roku 2012 lub 2013 nie było 

wcześniej objęte edukacją przedszkolną. 

Data .......................                            ................................................................................... 
                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

Oświadczenie 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data .......................                            .................................................................................... 
                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 



 

………………………………...............… 
  ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
……………………................................ 
                 ( adres zamieszkania) 

 

Oświadczenie nr 5  

o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym 

  
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic 
samotnie wychowujący kandydata pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym . 
 

Data .......................                            ................................................................................... 
                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Oświadczenie 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data .......................                            .................................................................................... 
                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

………………………………...............… 
  ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
……………………................................ 
                 ( adres zamieszkania) 

 

Oświadczenie nr 6 

o kontynuowaniu lub rozpoczęciu edukacji przez rodzeństwo 

  
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że rodzeństwo kandydata kontynuuje bądź rozpocznie  

edukację przedszkolną lub szkolną w tym punkcie lub w szkole, w którym znajduje się punkt 

w roku szkolnym 2017/2018. 
 

Data .......................                            ................................................................................... 
                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

Oświadczenie 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

Data .......................                            .................................................................................... 
                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie) 

  

  

 



 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 

(Nauczyciel potwierdza przyjęcie wniosku podpisem i wręcza POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA 
WNIOSKU  osobie składającej wniosek) 

 

Imię dziecka: …………………………………………….…. 

Nazwisko dziecka: …………………………………………. 

 

dn. …………………..     …………………………………  
      Podpis przyjmującego w niosek 

 

      

 

 

 

  


