
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 38 /2017 

Wójta Gminy Niemce 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 

oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę 

Niemce. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 446 z późn. zm.)   oraz  art. 150 ust. 1 i art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

-  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Niemce, stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Niemce. 

 

§ 3 

 

Traci moc Zarządzenie nr 37 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Niemce. 

 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                     z up. Wójta 

Iwona Pulińska 

Zastępca Wójta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik do Zarządzenia nr   38 / 2017 

Wójta Gminy Niemce 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

 
………………………………………………………………………………….. 
imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

 
 

Dyrektor 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

nazwa i adres  placówki, do której składany jest wniosek 
         

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ * 

NA ROK SZKOLNY   …………… /……………. 
*niepotrzebne skreślić      **właściwe zakreślić X 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców: 

1. Imię/imiona kandydata 
 

2. Nazwisko kandydata 
 

3. Data urodzenia kandydata 
 
 

4. 

PESEL kandydata 
(w przypadku braku PESEL podać serię i nr 
paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

5. 

Nazwa przedszkola/ szkoły podstawowej 
znajdującego/ej  się w obwodzie określonym  
do spełniania obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka (Wypełnia 

Komisja Rekrutacyjna) 

 

6. 
Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 
do, którego dziecko ma najbliższą odległość z 
miejsca zamieszkania 

 

7. 

Imię/imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
prawnych  kandydata 
 
 

Matki(opiekuna 
prawnego) 

 
 

Ojca(opiekuna prawnego) 
 

8. 

Adres zamieszkania 
kandydata i jego rodziców, 
numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej 

Kandydata Matki Ojca 

Kod pocztowy  
 

  

Miejscowość  
 

  

Ulica  
 

  

Numer domu/mieszkania  
 

  

Numer telefonu  
(dot. rodziców) 

   

Adres poczty elektronicznej 
(dot. rodziców) 

   

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych przedszkoli/szkół 
podstawowych (Przedszkole w Dysie, Przedszkole w Dysie-Odział zamiejscowy w Nasutowie, Przedszkole w 

Ciecierzynie, Przedszkole Publiczne w Niemcach , Oddział przedszkolny w SP w Jakubowicach Konińskich, Oddział 
przedszkolny w SP w Nasutowie, Oddział przedszkolny w SP w Rudce Kozłowieckiej, Oddział przedszkolny w SP w 

Krasieninie) : 

 

Wypełnia przedszkole/szkoła 

Data wpływu  

Nr ewidencyjny  



 

 

1. Pierwszy wybór: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola/szkoły 

2. Drugi wybór: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola/szkoły 

3. Trzeci wybór: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                       nazwa przedszkola/szkoły 
 

III. Informacja o dołączanych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów:  
 

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI 

L.p. kryteria 
deklaracja 
rodzica ** 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 
Liczba 

punktów 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 1 

1. 

Wielodzietność rodziny 

kandydata                                  

(min. troje dzieci) 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata                           
 
Załącznik do Zarządzenia dyrektora przedszkola/szkoły w sprawie 
określenia wzoru oświadczenia 

30 

 

2. 

Niepełnosprawność kandydata 
 

 

 

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. rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2046 i 1948). 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

30 

 

3. 

Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 

 

 

30 

 

4. 

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. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. . 2046 i 1948 ). 

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

30 

 

5. 

Niepełnosprawność obojga 

rodziców  

 

30 

 

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. 

 
załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Niemce z 
dnia 29 marca 2017 r. 

30 

 

7. 

Dziecko objęte pieczą 

zastępczą 

 

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgonie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej; (Dz. U. z 2016 r., poz. 
575,1583 i 1860 ).(załącznik nr 1 do uchwały nr  Rady Gminy 
Niemce z dnia 29 marca 2017 r.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

30 

 

Łącznie punktów: 
 

 

 

 

 



 

 

SAMORZĄDOWE KRYTERIA REKRUTACJI 

 
L.p. 

Kryteria 

deklaracja 
rodzica** Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów 
Liczba 

punktów 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 1 

1. 

Dane przedszkole/oddział przedszkolny w 
szkole podstawowej  znajduje się w 
obwodzie określonym do spełniania 
obowiązku  rocznego przygotowania 
przedszkolnego  ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka lub w obwodzie 
szkoły podstawowej właściwej na miejsce 
zamieszkania dziecka 

 
 

 

Informacja zawarta we wniosku 

12 

 

2. 

Osoba samotnie wychowująca dziecko, 
która  wykonuje pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą się w 
systemie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą 

 

 

 
 

 

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu,  
oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego  dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. 
 
załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/266/2017  Rady 
Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

 
oraz Oświadczenie o pobieraniu nauki w 
systemie dziennym, o zatrudnieniu na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej  
 
załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/266/2017 
Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

4 

 

Oboje rodzice/prawni opiekunowie, 
którzy wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą się w 
systemie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą 

Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów 
prawnych o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym, o zatrudnieniu na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej  
 

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/266/2017 
Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

3. 

Rodzice/opiekunowie prawni  zamieszkują 
na terenie Gminy Niemce i  odprowadzają 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
na rzecz Gminy Niemce  w II Urzędzie 
Skarbowym w Lublinie 

 

 

 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy 
Niemce i rozliczaniu podatku dochodowego od 
osób fizycznych na rzecz gminy Niemce w II 
Urzędzie Skarbowym w Lublinie   
 
załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/266/2017 
Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

4 

 

4. 

 

Rodzeństwo  kandydata uczęszcza do tego 
przedszkola/ oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej 

 

 

 

 

Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji 
przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, w 
przedszkolu pierwszego wyboru  
 
załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/266/2017 
Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

3 

 

5. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
funkcjonującego w pobliżu żłobka lub 
szkoły  

 

 

 

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do funkcjonującego w pobliżu żłobka 
lub szkoły  
 
załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/266/2017 
Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

2 

 

Łącznie punktów:  

IV. Informacje ostanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (na podstawie  
art. 155 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w 
publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej odpowiedniej 
opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych: ………………………………………………………………. 

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



 

 

 

Uwaga! 

1. Uzupełnieniem wniosku w zakresie poszczególnych kryteriów jest dołączenie stosownych oświadczeń 
potwierdzających spełnianie kryteriów. 

2. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie do potrzeb związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59). 

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

przedszkoli/szkół, wskazanych w II części wniosku. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 

2016 r.  poz. 922 z póź.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub 

usunięcia. 

……………………………………………………………………     

Data     

 

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

Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)   Czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 

 

DECYZJA                                                                                                                                                                          

KOMISJI    REKRUTACYJNEJ W PRZEDSZKLU /W SZKOLE PODSTAWOWEJ*                                                 

w  …………………………………………………………………………………………….………………………… 1  *niepotrzebne skreślić 

A Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu   ....................................  rozpatrzyła wniosek / odrzuciła 

wniosek z powodu* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

o przyjęcie dziecka................................................................................................................ 
                                                                  Imię i nazwisko dziecka 

 

do Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w  ………………………………………………………………  

oraz zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* dziecka do przyjęcia z  powodu ……………………….......................... 

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

 
            Podpisy członków Komisji:                                                                                                       Podpis przewodniczącego Komisji: 

1. ...................................................                                                            ………………………….…………………………………                                                                     

2. ................................................... 

B. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu   ..............................................  przyjęła dziecko / nie 

przyjęła dziecka * ……………………………………………………………………..…………….... z powodu ……………………………………………………… 
                                                                               imię i nazwisko dziecka 
 
            Podpisy członków Komisji:                                                                                                       Podpis przewodniczącego Komisji: 

1. ...................................................                                                           ………………………….…………………………………                                                                     

2. ................................................... 


