
…………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy –
 rodzica/opiekuna kandydata)

…………………………………….

         adres do korespondencji

Pani

………………………………

Dyrektor PSP w Kierlikówce

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej 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. 20c ust. 7 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35
i 64) – kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy, postępowanie
rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

2  Zgodnie z art. 20t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i
64) – wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeżeli takie środki komunikacji
rodzie posiadają. Dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast dane w punkcie 6, dobrowolnie, gdyż mogą być
potrzebne do skutecznego komunikowania się z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego
sprawowania opieki nad dzieckiem. 

3  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2013 r. poz. 121) 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:
1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata.  
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub równoważne.
3. 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.
4. Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą.
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów określonych przez organ
prowadzący. 

TAK / NIE**

TAK / NIE**

TAK / NIE**

TAK / NIE**

TAK / NIE**

*w przypadku braku nr PESEL
** wybrać właściwe

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 kwietnia 1997 r.  (Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) 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  Zgodnie z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – „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 do lat 3”. 



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 

5 niepotrzebne skreślić



…………………………………..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

………………………………….
nr i seria dokumentu tożsamości 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Niniejszym, oświadczam, że:

1) …………………………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej jako jedno z 

       (imię i nazwisko dziecka)

(trojga, czworga, pięciorga, ………..............….. dzieci.

2) Posiadam prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt

zgonu oraz wychowuję samotnie dziecko i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego

rodzicem*.

3) Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie, w której wychowuje się

…………………………….. wynosi ……………………….. zł. (Jeżeli organ prowadzący

określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata) 

       (imię i nazwisko dziecka)

4) inne ……………………………………………………………………………………...

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia.

……………………….                                               ………………..………………………….
                 (data)                                                                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić 


