
  Zał nr 2 do Regulaminu rekrutacji 

Wniosek o przyjęcie dziecka 
 do oddziału przedszkolnego 

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu 
   (   3-4 latki,    5-latki,    6-latki    )* 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

Dane osobowe dziecka 

1. Imię/imiona   

2.  Nazwisko   

3. Data  urodzenia   

4. Miejsce  
urodzenia  

5. PESEL kandydata            

6. 
Adres 

zamieszkania 
dziecka 

kod 
pocztowy  

miejscowość  

ulica   
numer 
domu/ 

numer 
mieszkania 

 

gmina   

powiat  

Dane osobowe rodziców /prawnych opiekunów* 

 Dane matki / opiekunki prawnej ojca  / opiekuna prawnego 

6. Imię / /imiona   

7. Nazwisko / 
nazwiska   

8. Adres stałego 
meldunku 

kod 
pocztowy  kod pocztowy  

miejscowość  miejscowość  

ulica   ulica   
numer domu/ 

numer 
mieszkania 

 
numer domu/ 

numer 
mieszkania 

 

gmina   gmina   

powiat  powiat  

9. Adres miejsca 
zamieszkania  

kod 
pocztowy  kod pocztowy  

miejscowość  miejscowość  

ulica   ulica   

numer domu/ 
numer 
mieszkania 

 
numer domu/ 

numer 
mieszkania 

 

gmina   gmina   

powiat  powiat  



 Dane matki / opiekunki prawnej ojca  / opiekuna prawnego 

10. Adres  e - 
mail   

11.  Numer 
telefonu   

 Miejsce 
zatrudnienia matki / opiekunki prawnej ojca  / opiekuna prawnego 

12. Nazwa firmy 

 
 
 

 

 

13. Adres firmy  
  

14. Telefon 
kontaktowy   

Wybrane placówki do których rodzice prawni opiekunowie także złożyli wniosek o przyjęcie 

Nazwa i adres placówki 

15.  

16.  

17.  

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
(Za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem 

 dziecka z listy ). 

 
 

……………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 

…………………………………… 
(podpis matki/prawnej opiekunki) 

 
 

……………………………………… 
(podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

Informacje dodatkowe 

18. Pobyt dziecka w godzinach 
dotyczy 3-4 latków)             od           do 

19. Deklaruję uczestnictwo 
dziecka w zajęciach religii TAK* NIE* 

20. Dziecko z orzeczeniem lub 
opinią PPP TAK* NIE* 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we 
wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją 
pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 
 

……………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 

…………………………………… 
(podpis matki/prawnej opiekunki) 

 
 

……………………………………… 
(podpis ojca/ prawnego opiekuna) 



Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe 
 i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

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

  
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 
kryterium  
do oceny  
Tak*) 

21. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
  

22. 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 2018 r. poz. 511 
ze zm.). 
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 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  
przez rodzica kandydata 

 

23. 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 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z 
dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 
rodzica kandydata 

 

24. 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 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z 
dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 
rodzica kandydata 

 

25. 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 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
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 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  
przez rodzica kandydata 

 

26. 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  
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 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  
przez rodzica kandydata 

 

27. 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 2018 r. poz. 998 ze zm.) 

 

 
 
Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………………… 
 
 



 


