
 

Data przyjęcia deklaracji:  __  __ --  __ __  --  __ __ __ __ 

 
Rekrutacja uzupełniająca  

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do 

 Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy 

Różanej 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  
 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 

Kandydat w roku szkolnym 2018/2019 
podlega obowiązkowi rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

Właściwe zaznaczyć „x” 
o Tak    
o Nie 

 
 

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Numery telefonów kontaktowych  
 

 

Miejsce pracy 
 

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Numery telefonów kontaktowych 
 

 
 

Miejsce pracy 
 

 

 

3. Informacja o złożeniu wniosku do innych publicznych jednostek 
prowadzących wychowanie publiczne. 

 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa i złożył wniosek do więcej niż jednego 
przedszkola, proszę wpisać nazwy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych od 
najbardziej do najmniej preferowanych. 
1…………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………….. 
 



 

 
 

 
4. Informacje dodatkowe o dziecku dołączone do wniosku 

 

Rodzaj informacji o dziecku tak nie 

Informacja o stanie zdrowia   

Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej   

Potrzeba szczególnej opieki   

Stosowana dieta   

Zalecenia lekarskie   

 
5. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją: 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

tak nie 

  Kryteria określone w ustawie o 
systemie oświaty 

  

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie (zgodne z określonym 
wzorem) o wielodzietności rodziny 
kandydata 

  

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

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

  

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności jednego 
z rodziców kandydata (wpisać kogo 
dotyczy) 
……………………………………… 

  

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności obojga 
rodziców kandydata 

  

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności 
rodzeństwa kandydata (wpisać kogo 
dotyczy) 
……………………………………… 

  

 6. Samotne wychowanie 
kandydata w rodzinie 

Dokument potwierdzający 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczenie ( 
zgodnie z e wzorem) o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. 

  

7. Objecie kandydata 
pieczą zastępczą 

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

  

  Kryteria określone przez dyrektora 
punktu przedszkolnego w 
porozumieniu z organem 

  



 

 
 

prowadzącym 

 Kandydat będzie 
korzystał z 
całodziennej opieki w 
Punkcie 
Przedszkolnym 

Wpisanie w punkcie 6.Deklarowany 
pobyt dziecka w punkcie 
przedszkolnym, godzin od 7.00 do 
16.00 ( na podstawie 
zadeklarowanych godzin sporządzana 
będzie umowa. 

  

 Rodzice kandydata lub 
jeden z 
rodziców/prawni 
opiekunowie lub jeden 
z opiekunów pracują( 
wykonujących prace 
na podstawie umowy o 
pracę, umowy cywilno 
– prawnej, prowadzący 
gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą 

Oświadczenie rodziców o 
zatrudnieniu 

  

 Rodzina objęta jest 
nadzorem kuratorskim 

Oświadczenie rodzica/rodziców 
opiekunów prawnych 

  

 Kandydat podczas 
rekrutacji na poprzedni 
rok szkolny był 
umieszczony na liście 
rezerwowej 

Komisja dokona weryfikacji na 
podstawie listy rezerwowej z zeszłego 
roku. 

  

 
6. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek 1 

 

7. Oświadczenie wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych we wniosku, 

 
 
 
 
 

Siennica Różana, dnia ..................................…….................................................... 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 
 
 

                              
1Właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem „X” 



 

 
 

8. Pouczenie 
 

1. . Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 i 3 wniosku, jest 
obowiązkowe.  

2.. Art. 20z ustawy o systemie oświaty wprowadza możliwość podania innych danych w celu 
zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz 
metod pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z 

wykazem zawartym w pkt 4 wniosku, nie jest obowiązkowe.  

3. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych w pkt 5 wniosku, jest 
nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat 
danego kryterium nie spełnia.  

 
 
 

  

 


