
 

                                                                                           …………………………………………………………………………… 
                                                                                   data wpływu wniosku - podpis osoby przyjmującej 

 

                                                                                                         Dyrektor 

                                                                                          Przedszkola Nr 2 „Miś” 

                                                                                          w Słupcy 
 

           WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców  

1. 

 

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 

 

 

2. 

 

Data urodzenia kandydata 

 

 

3. 

 

PESEL kandydata, w przypadku braku 

PESEL serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

           

4. 

 

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki 
 

Ojca 
 

5. 
Adres miejsca zamieszkania rodziców                

i kandydata 

Kod pocztowy 

 
 

Miejscowość 

 
 

Ulica 

 

 

Nr domu 

Nr mieszkania 

 

6. 

Adres poczty elektronicznej                  

i numery telefonów rodziców                

(o ile posiadają) 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

 

 

 

 



II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty  i załącznikach                         

do wniosku potwierdzających ich spełnianie – I etap 

l.p. 

Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium                  

do oceny 

TAK 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata                                

( 3 i więcej dzieci ) 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2. Niepełnosprawność 

kandydata  

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności                 

lub o stopniu niepełnosprawności – oryginał, notarialnie 

poświadczona kopia albo odpis lub wyciąg z dokumentu urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa  (dopuszcza się złożenie  

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata) 

 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

 

Orzeczenie  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

–  oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo odpis lub wyciąg                             

z dokumentu urzędowo poświadczony  zgodnie z art. 76a § 1 Kpa                  

(dopuszcza się złożenie  kopii poświadczonej za zgodność                                

z oryginałem przez rodzica kandydata) 

 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 

oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo odpis lub wyciąg                             

z dokumentu urzędowo poświadczony  zgodnie z art. 76a § 1 Kpa                 

(dopuszcza się złożenie  kopii poświadczonej za zgodność                         

z oryginałem przez rodzica kandydata) 

 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

 

Orzeczenie  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności -

–  oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo odpis lub wyciąg                             

z dokumentu urzędowo poświadczony  zgodnie z art. 76a § 1 Kpa              

(dopuszcza się złożenie  kopii poświadczonej za zgodność                               

z oryginałem przez rodzica kandydata) 

 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata                           

w rodzinie 

 

1) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu - oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

albo odpis lub wyciąg z dokumentu urzędowo poświadczony  zgodnie 

z art. 76a § 1 Kpa  (dopuszcza się złożenie  kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)                                                                                                       
2) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie 

wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą – 

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo odpis lub wyciąg                 

z dokumentu urzędowo poświadczony  zgodnie z art. 76a § 1 Kpa                     

(dopuszcza się złożenie  kopii poświadczonej za zgodność                        

z oryginałem przez rodzica kandydata) 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego                                   

w punkcie …………………………… 

 

 
 

 

 

 



III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/18/15   z dnia                    

29 stycznia 2015r. i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie – II etap 

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium                  

do oceny 

TAK 

1. Kandydat  zameldowany na 

pobyt stały w Słupcy 

 

Oświadczenie rodzica kandydata  o zameldowaniu 

kandydata na pobyt stały 

 

2. Kandydat objęty obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym, w tym 

odroczony z obowiązku 

szkolnego  

 

W przypadku odroczenia kandydata decyzja 

dyrektora szkoły o odroczeniu kandydata                          

z obowiązku szkolnego - oryginał, poświadczona 

kopia za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata  

 

3. Kandydat w wieku 4 i 5 lat, 

objęty prawem do wychowania 

przedszkolnego 

 

---------------------- 

 

4. Kandydat obojga rodziców 

pracujących, prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

pobierających naukę w systemie 

dziennym 

 

Odpowiednio zaświadczenie pracodawcy lub 

zaświadczenie z uczelni (szkoły)- oryginały bądź 

oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności 

gospodarczej 

 

 

5. Kandydat, którego rodzeństwo 

uczęszcza do tego samego 

przedszkola 

 

--------------------  

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego                                   

w punkcie ………………………………… 

 

IV. Kolejność wybranych przedszkoli 

Jeśli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwę i adres przedszkoli w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanych. 

I wybór – Przedszkole ……………………………………………………….  

II wybór – Przedszkole ……………………………………………………… 

III wybór – Przedszkole ……………………………………………………… 

 

Słupca, dnia  …………………………..                                                                        

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

                                                                                                              Czytelny podpis wnioskodawcy              

                                                                                                                rodzica/prawnego opiekuna  

 

• Oświadczam, że dane  przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

                                                                                  ………………………………………………                               

                                                                                      data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

• Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

                                                                               ………………………………………………                               

                                                                                     data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 



 

• Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we   

    wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie                  

    z wnioskiem, w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad   

    jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie   

    danych osobowych  (Dz. U. z 2014r. poz.1182). 

                                                                                             ……………………………………………… 

                                                                                                 data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

Oświadczenie  rodzica / prawnego opiekuna kandydata o prowadzeniu działalności gospodarczej 

Ja niżej podpisana/y....................................................................................................................................... 

zamieszkała/y................................................................................................................................................. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez................................................. 

 Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (nazwa i adres firmy)............................................... 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Słupca, dnia ......................                                                    ………………………………. 

                                                                                                            (czytelny podpis) 

 

Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna kandydata o zameldowaniu kandydata na pobyt stały  

 

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................................. 

zamieszkała/y........................................................................................................................................... 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym przez.................................................                                 

Oświadczam, że jestem zameldowany/a  wraz  z ……………………..................(kandydatem) na pobyt  

stały  w Słupcy pod adresem: ………………………………………………………………………… 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Słupca, dnia ..............................                                              ………………………………. 

                                                                                                            (czytelny podpis) 

 

 



Oświadczenie  rodzica / prawnego opiekuna kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................................... 

zamieszkała/y................................................................................................................................................ 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez................................................ 

 Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko …………………………………….(kandydat) jak 

również nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.                                    

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art.20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty). 

 

Słupca, dnia .............................                                            ………………………………. 

                                                                                                            (czytelny podpis) 

 

Oświadczenie  rodzica / prawnego opiekuna kandydata o wielodzietności rodziny 

 

Ja niżej podpisana/y................................................................................................................................ 

zamieszkała/y......................................................................................................................................... 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez.......................................... 

Oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Wielodzietność rodziny – oznacza  rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art.20b pkt. 1 ustawy z dnia  7 września  

1991r.  o systemie oświaty). 

 

 

Słupca, dnia ............................                                               ………………………………. 

                                                                                                            (czytelny podpis) 


