
 

……………………………………. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy – 

 rodzica/opiekuna kandydata) 

……………………………………. 

         adres do korespondencji 

 

Pani 

……………………………… 

Dyrektor PSP w Kierlikówce 

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego PSP w Kierlikówce1 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2 

 

1 Imię/imiona i nazwisko 

kandydata  

 

2. Data i miejsce urodzenia 

kandydata 

 

3 PESEL kandydata/ seria i nr 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość* 

   

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców  

(opiekunów) kandydata 

Matki  

 

Ojca   

 

5. Adres zamieszkania rodziców 

(opiekunów) i kandydata3 

Kod pocztowy  

Poczta  

 

Miejscowość  

 

Nr domu  

6 Adres poczty 

elektronicznej  

i numery telefonów 

rodziców (opiekunów) 

kandydata (o ile je 

posiadają) 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

                                                 
1  Zgodnie z art. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ).kandydaci zamieszkali poza 

obszarem danej gminy, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.      

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne.   
2  Zgodnie z art. 151  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 )  zgłoszenie  zawiera dane podane w 

punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki komunikacji rodzice  posiadają. To oznacza, że 

dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo 

potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad 

dzieckiem. 
3  Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. 



7 Podanie kolejności wybranych publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego albo publicznych 

szkół w porządku najbardziej do najmniej 

preferowanych. 

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

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

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

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

3.......................................................................... 

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

 

8 Załączniki do wniosku – I etap postępowania 

rekrutacyjnego: 

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata.   

2. Dokument potwierdzający 

niepełnosprawność kandydata. 

3. Dokument potwierdzający 

niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata. 

4. Dokument potwierdzający 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

5. Dokument potwierdzający 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

6. Dokument potwierdzający samotne 

wychowywanie kandydata w rodzinie.  

7. Dokument potwierdzający objęcie kandydata 

pieczą zastępczą.  

Właściwe zakreślić: 

 

TAK / NIE**  Liczna dzieci …………….. 

 

TAK/ NIE** 

 

TAK / NIE** 

 

 

TAK / NIE** 

 

TAK/ NIE** 

 

TAK / NIE** 

 

TAK/ NIE** 

9 Załączniki do wniosku – II etap postępowania 

rekrutacyjnego (Uchwała Rady Gminy) 

1. Oświadczanie potwierdzające zamieszkanie 

kandydata na terenie Gminy Trzciana. 

2.  Oświadczanie potwierdzające, że dziecko 

kontynuuje edukację przedszkolną w oddziale 

przedszkolnym przy PSP w Kierlikówce. 

3. Oświadczanie potwierdzające, że rodzice 

(opiekunowie prawni) kandydata pracują, 

wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczę się w trybie dziennym, 

prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcza 

lub prowadzą gospodarstwo rolne. 

4. Oświadczanie potwierdzające, że miejscem 

realizacji obowiązku przedszkolnego i 

szkolnego rodzeństwa kandydata jest PSP w 

Kierlikówce.  

5. Oświadczanie potwierdzające, że miejscem 

pracy lub prowadzenia działalności 

gospodarczej rodziców (opiekunów prawnych) 

kandydata jest obwód przedszkolny.  

Właściwe zakreślić: 

 

 

TAK / NIE** 

 

TAK / NIE** 

 

 

TAK / NIE** 

 

 

 

 

 

TAK/ NIE** 

 

 

 

TAK / NIE** 

 

 

*w przypadku braku nr PESEL 

** jeżeli TAK należy dołączyć stosowny dokument  

 

 

 

 



II. Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.4 

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

2016 r., poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych i dziecka, 

oraz upoważnionych do jego odbioru osób dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz w 

celach ewidencyjnych. 

3. Zobowiązuję się do: 

            - podania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju   

            psychofizycznym dziecka, 

- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

- przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,   

zgłoszoną nauczycielowi, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby/osób  

upoważnionych do odbioru dziecka  

Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

    

    

    

    

 

 

 

4. Wyrażam/nie wyrażam5 zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka na fotografiach 

z uroczystości szkolnych umieszczanych na tablicach i na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 
 

 

……………………….                                               ………………..…………………………. 
                 (data)                                                                                         (czytelny podpis wnioskodawcy – 

                                                                                                                      rodzica (opiekuna) kandydata  

 

 

                                                 
4  Zgodnie z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 189, 428, 437) – „Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.  
5  niepotrzebne skreślić 

 



 


