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…………………………………………………………………………………… 

/ Imię i Nazwisko wnioskodawcy- rodzica kandydata/ 

…………………………………………………………………………………. 

/Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji/ 

 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kruszynie 

ul. Kasztanowa 1 Kruszyn 
59-700 Bolesławiec 

 

 

WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KRUSZYNIE 

PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ BOLESŁAWIEC 
 

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  

 

 



2 
 

IV.DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

        Dane matki/opiekuna prawnego         Dane ojca/opiekuna prawnego 

Stopień pokrewieństwa   

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 

Województwo*   

Powiat*   

Gmina*   

Miejscowość*   

Ulica   

Nr budynku*   

Nr lokalu   

Kod pocztowy*   

Poczta*   

 

V. KRYTERIA PRZYJĘCIA 
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do 

przedszkola, 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 

KRYTERIA DODATKOWE - DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA  
UCHWAŁA NR XX/178/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 22 marca 2017 r 

1.  

Oboje rodzice/ prawni opiekunowie/ rodzic/ prawny opiekun samotnie wychowujący 

dziecko są zatrudnieni lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilno - prawnej, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierają 

naukę w systemie dziennym 

Tak / Nie / Odmowa 

2.  

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub 

zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo realizujące wychowanie przedszkolne 

w danym przedszkolu lub uczące się w danej szkole podstawowej lub szkole 

podstawowej, która z danym przedszkolem tworzy zespół szkolno- przedszkolny 

Tak / Nie / Odmowa 

3.  
Zadeklarowanie przez rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 

korzystania przez nie z pełnej oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie Tak / Nie / Odmowa 

4.  

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku o przyjęcie do przedszkola nie przekracza 75 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Opracowano na podstawie: (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z pózn. zm.) 

Tak / Nie / Odmowa 
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Dokumentami potwierdzającymi  spełnianie kryteriów wymienionych w powyższej tabeli są: 

 kryterium nr 1 – oświadczenie, 

 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 sadu rodzinnego orzekający rozwód lub  separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

 kryterium nr 7 – dokument potwierdzający objecie 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.), 

 

POSTĘPOWANIE UZUPELNIAJĄCE 

 kryterium nr  1-4 – oświadczenia dotyczące wskazanych kryteriów.  

 
 

VI.  DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE 

KRYTERIÓW 
                                                                                               (proszę wymienić  dokumenty) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

VII. 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. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest  Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie. 

 

 

VIII. 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 przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. Przyjmuję do wiadomości, iż mam 

prawo wglądu do moich danych, które podaję dobrowolnie oraz do ich poprawiania.  
 

 

 



4 
 

IX. 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).  

  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

                                                                                                             

….………………………………………………………… 

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                        

                                                                                                           

….……………………………………………………….. 

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                        

 

 

 

 

 

 


