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Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej w Gałkówku - Kolonii.  
Dane osobowe kandydata i rodziców 

 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer 
paszportu  lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
miejsca zamieszkania  
 

Matki Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica , nr domu  

Ojca 

Kod pocztowy   

Miejscowość  

Ulica , nr domu  

5. Adres miejsca zamieszkania  
kandydata  
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata - o ile je 
posiadają 
 

Matki Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 
 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 
 

 

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

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

Wypełnia przedszkole / szkoła  

Data złożenia wniosku:  
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Zajęcia z podstawy programowej odbywać się będą w  roku  szkolnym 2021/2022   

w godzinach od 8 00  do 13 00 

 Ponadto dziecko korzystać będzie z zajęć dodatkowych odpłatnych (1zł godz. )  

przed godz. 8 00 oraz po godz. 13 00 

Dziecko korzystać będzie z zajęć dodatkowych – odpłatnych organizowanych w przedszkolu : 

 

 - język angielski 
 

 - zajęcia rytmiczne 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 
 

 
1/ Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania z oddziału przedszkolnego oraz regulacje 

dotyczące odpłatności. Zobowiązuję się do ich przestrzegania i regularnego wnoszenia opłat za 

wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonych terminach. 

 

 

 

…………………., dnia ........................ ............................................. ......................................... 
                                                                             (podpis matki/opiekuna prawnego)                   (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

2/ Przyjmujemy do wiadomości, ze w przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym w 

dniu 1 września 2020 r. i braku pisemnej informacji o przyczynie tej nieobecności do dnia 14 września 

br., dziecko zostaje wykreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola. 

 

 

………………… , dnia ........................ .............................................. ......................................... 
                                                                        (podpis matki/opiekuna prawnego)                      (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

   

3/ Wyrażam / nie wyrażam zgody na udostępnienie wizerunku mojego dziecka i wytworów jego prac 

w ramach promocji przedszkola. 

 

 

…………………. , dnia ........................ .............................................. ......................................... 
                                                                     (podpis matki/opiekuna prawnego)                   (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

    

 

4/ Wyrażam / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach 

organizowanych w oddziale przedszkolnym. 

 

…………………….., dnia ........................ .............................................. ......................................... 
                                                                     (podpis matki/opiekuna prawnego)                 (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 

 

……………., dnia ........................   ..............................................              ......................................... 
                                                                                                 (podpis matki/opiekuna prawnego)                                              (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
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Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do 
wniosku potwierdzających ich spełnianie 

 
 

L.p. 
 

1 

Kryterium 
 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
 

3 

Zgłoszenie 
kryterium  
do oceny  
Tak*) 

4 

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata 
 

 

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność lub 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 (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2016 poz. 2046) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

rodzica kandydata 

 

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

rodzica kandydata 

 

4. Niepełnosprawność  
obojga rodziców 
kandydata 
 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

rodzica kandydata 

 

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

rodzica kandydata 

 

                                                 
1  Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, 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.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 
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6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 2 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie3 o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

rodzica kandydata 

 

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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 

r. poz. 575 ze zm.) 

 

 
Do wniosku dołączam  dokumenty4 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie __ 
 

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu  z wójtem  
Gminy Brzeziny5 

 
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
trzeciej tego kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie 
tego kryterium 

L.p. 
 

1 

Kryterium 
 

2 

Zgłoszenie kryterium 
do oceny  Tak*) 

3 

1.  

Oboje rodziców pracuje (w tym – prowadzi działalność rolniczą) 

Załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

rolniczej 

 

2.  

Osoby opiekujące się dzieckiem (np. dziadkowie) zamieszkują w 

pobliżu szkoły. 

Załącznik: oświadczenie o zamieszkiwaniu w danym obwodzie szkolnym 

 

3.  

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Gałkówku 

Kolonii 

 

 
 

……………..…………………………………………………………….. 
Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata 

                                                 
2  Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania 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. 
3  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane 

jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem 
odpowiedzialności karnej. 
4  Zgodnie z art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie 

przez  kandydata kryteriów 
5  Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w 
danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie 
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych 
 
 


