
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO 

W Samorządowej Szkole Podstawowej im. Michała Lengowskiego 

w Rudzienicach 

 

na rok szkolny 20……./20…… 
 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego  dziecka: …………………………............................ 
         (imiona i nazwiska) 

Urodzonego .......................................................w………………………………….................... 
                           (data urodzenia)                                           (miejsce urodzenia) 

 

PESEL: 

zameldowanego: miejscowość:…………………………. kod pocz. ………………………..... 

ul…………………………………. nr domu…………. nr mieszkania…………….................... 
 

zamieszkałego: miejscowość:……………..……………..kod pocz. ………………………...... 

ul……………………………...…. nr domu…………. nr mieszkania…………….................... 

do oddziału przedszkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej.............................................. 

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

                                                        
Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych: 
 

Matka…………………………………………………………………………………………… 
                                                             (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) 
 

Ojciec 

………………………………………………………………………………………...……… 
                                                             (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) 

 

Adres poczty elektronicznej ( jeśli posiada) 

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

 

Wskazuję wybrane placówki według preferowanej kolejności( można wybrać jedną szkołę z 

oddziałami przedszkolnymi): 

1)................................................................................................................................................... 

2)................................................................................................................................................... 

3)................................................................................................................................................... 

 

Informacje o stanie zdrowia , stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka uznane 

przez rodzica/prawnego opiekuna za istotne  

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

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

 

 

 

 

 



 

 Kryteria przyjęć: 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

 

Lp. Kryteria podstawowe 
wynikające z ustawy z dnia 6 

grudnia 2013 roku (Dz. U z 
2014 r. poz.7) 

Dokumenty potwierdzające spełnienie 
danego kryterium 

 

1.  wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności 
rodzica/opiekuna prawnego 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 potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności. 

 

4.  niepełnosprawność 
obojga rodziców kandydata; 

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

 

5.  niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata; 

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

 

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 

 

7.  objęcie kandydata pieczą 
zastępczą. 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
systemie pieczy zastępczej. 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6


Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  –  zgodne z Uchwałą  

Nr IV/23/2015 Rady Gminy Iława.  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

 

Lp. Treść kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie 
danego kryterium 

Liczba 

punktów 

1.  Dziecko objęte obowiązkiem 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego lub odroczone od 
spełnienia obowiązku szkolnego 

Oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów o tym, że kandydat jest objęty 
obowiązkiem rocznego przygotowania 
przedszkolnego lub że podlega odroczeniu 
od spełnienia obowiązku szkolnego 
(wzór oświadczenia- załącznik nr 1 do 
uchwały, druk do pobrania w szkole) 

 

2.  Dziecko, które w następnym roku 
szkolnym będzie objęte 
obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

Oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów o tym, że kandydat w 
następnym roku szkolnym będzie objęte 
obowiązkiem rocznego przygotowania 
przedszkolnego (wzór oświadczenia - 
załącznik nr 2 do uchwały, druk do 
pobrania w szkole) 

 

3.  Dziecko, którego rodzeństwo 
realizuje wychowanie 
przedszkolne lub obowiązek 
szkolny w Samorządowej Szkole 
Podstawowej im. Michała 
Lengowskiego  
w Rudzienicach  

Oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów odnośnie tego, że kandydat 
posiada  rodzeństwo aktualnie realizujące 
wychowanie przedszkolne w danym 
przedszkolu , oddziale przedszkolnym, 
innej formie wychowania przedszkolnego 
lub realizuje obowiązek szkolny w 
Samorządowej Szkole Podstawowej im. 
Michała Lengowskiego w Rudzienicach 
(wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do 
uchwały, druk do pobrania w szkole) 

 

4.  Dziecko obojga rodziców/opieku- 
nów prawnych pracujących lub 
studiujących  w systemie 
stacjonarnym (kryterium stosuje 
się również do pracującego lub 
studiującego rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie 
wychowującego dziecko) 

Oświadczenie obojga  rodziców/ 
opiekunów prawnych o tym, że oboje 
rodzice/ opiekunowie prawni kandydata 
pozostają w zatrudnieniu lub ze studiują w 
systemie stacjonarnym . 
(wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do 
uchwały, druk do pobrania w szkole) 

 

5.  Przewlekła choroba w rodzinie Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata w przedmiocie tego, 
że w rodzinie występuje przypadek 
przewlekłej choroby lub zaświadczenie od 
lekarza  
(wzór oświadczenia - załącznik nr 5 do 
uchwały, druk do pobrania w szkole) 

 

6.  Dziecko z rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny 

Oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów, że rodzina kandydata jest 
objęta nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny  
(wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do 
uchwały, druk do pobrania w szkole) 

 



 

Do wniosku dołączono łącznie........... załączników 

      

 

 

 

 

 Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym.  

 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że 

administratorem moich danych jest szkoła, oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o 

ochronie danych z 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) 

uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do 

ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie. 
 

 

 

…………………………………………… 
                  (miejscowość i data)                                          

  

………………………………………………........ 
                                                                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 


