
Ścinawa, dnia …………………….. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO  PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE r.szk. 2018/2019 

 

I. Dane osobowe dziecka 

 
Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………… 

PESEL dziecka…………………………………………………………………………………….. 

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku 

numeru PESEL)……………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania)…………………………………………... 

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

 

II. Dane osobowe rodziców dziecka/ opiekunów prawnych 

 
DANE MATKA/opiekun prawny OJCIEC/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   
Adres zamieszkania/ 

miejscowość, kod pocztowy, 

nr domu i mieszkania 

  

Gmina   
Adres do korespondencji / 

jeżeli jest inny niż 

zamieszkania/ 

  

Nr telefonów kontaktowych   
Poczta e- mail   

 

 

III. Istotne dane o dziecku 

 
1. Inne numery telefonów kontaktowych, dodatkowe ważne informacje o dziecku (opinia 

o potrzebie wczesnego wspomagania, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie 

o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, opinie wydane 

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne)* 

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

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

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

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

 

 

 

)*  - podkreślić odpowiednie  

 

 

  



Do wniosku załączam: 

LP. KRYTERIUM WYMAGANE DOKUMENTY** TAK NIE 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

oświadczenie   

2. Niepełnosprawność kandydata kserokopia orzeczenia o 

niepełnosprawności wydana przez 

Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 

  

3. Posiadanie przez kandydata 

orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

kserokopia orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego* 

  

4. Opinia PPP opinia o objęciu dziecka wczesnym 

wspomaganiem 

  

opinia poradni o objęciu dziecka 

pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

  

inne   

5. Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata 

kserokopia orzeczenia 

o niepełnosprawności 

  

6. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

kserokopia orzeczenia 

o niepełnosprawności 

  

7. Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

kserokopia orzeczenia 

o niepełnosprawności 

  

8. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie  

prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację, akt 

zgonu lub oświadczenie* 

  

9. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

dokument poświadczający objecie 

dziecka pieczą zastępczą* 

  

10. Wykonywanie pracy 

zarobkowej przez obojga 

rodziców 

oświadczenie   

11. Adres zamieszkania wskazany 

w zeznaniu o wysokości 

osiągniętego dochodu w 

ubiegłym roku podatkowym 

oświadczenie   

12. Rodzice/opiekunowie dziecka 

mają ograniczoną władzę 

rodzicielską lub są pozbawieni 

praw rodzicielskich 

prawomocny wyrok   

 
*Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3,7 i 8 tabeli są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego 

 

**Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w  załączonych oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do 

burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych 

okoliczności, burmistrz miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

Burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych 

o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie 

informacje.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym 

mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Art. 20t ust. 7 i 8 

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dn. 6 grudnia 2013 r. /Dz. U. z 2014r., poz. 7/) 

 

 

 

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

         Data                           podpis matki/ opiekuna prawnego                   podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 


