
 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 9/2021 

Wójta Gminy Masłów  

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

w .................................................................................................................................... 
(podać nazwę szkoły podstawowej) 

 

na rok szkolny …………………………. 

 

 

I. Dane dziecka: 

  

1 Imię i nazwisko dziecka 

 

 

2 Data urodzenia  

3 PESEL dziecka a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość;  

 

4 Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

II. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

 

5 Imię i nazwisko matki/opiekunki  

6 Adres miejsca zamieszkania  

7 Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów, o ile je posiada 

 

 

8 Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

9 Adres miejsca zamieszkania  

10 Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych - o ile je 

posiada 

 

 

III. Wskazanie kolejności wybranych oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej 

do najmniej preferowanych: 

 

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

 

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

 

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

 



 

IV. Do wniosku załącza się: 

  

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

Ilość stron 

załączonych 

dokumentów 

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty 

1 Wielodzietność rodziny  Oświadczenie   

2 Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności  

 

3 Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności jednego z 

rodziców kandydata  

 

4 Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności  lub o 

stopniu niepełnosprawności obojga 

rodziców  

 

5 Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności rodzeństwa 

kandydata 

 

6 Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie  

 

7 Objęcie 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 organ prowadzący 

8 Zatrudnienia obojga 

rodziców lub  rodzica 

samotnie   

wychowującego dziecko – 

kandydata.     

Oświadczenie każdego z rodziców lub 

rodzica na piśmie, ze wskazaniem 

pracodawcy  

 

9 Zamieszkiwania dziecka   

- kandydata na obszarze 

obwodu    szkoły, w 

której   funkcjonuje    

oddział  przedszkolny  

dokonujący naboru.  

Oświadczenie rodzica na piśmie  

10 Uczęszczanie  rodzeństwa  

dziecka  -  kandydata   do   

szkoły,   w której 

funkcjonuje  odział 

przedszkolny  lub do  

oddziału przedszkolnego  

dokonującego naboru.  

Oświadczenie rodzica na piśmie  

 

 

 



V. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym:  od .......................... do  ......................... 

 

VI. Korzystanie z posiłków: ...................................................................................................... 

                                              wpisać: śniadanie, obiad, podwieczorek 

 

 

VII. Pouczenie  

 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910 ze zm.. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

są dyrektorzy szkół, wskazanych w III części wniosku. 

 

 

VIII. Oświadczenie wnioskodawcy: 

 

1. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny).  

 

 

 

 

 

  

 
 ........................................................                     ...................................................................................... 

  Miejscowość, data                                             Czytelne podpisy rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


