
 
Data złożenia wniosku: 

 
 
 
 

………………..……………, ………..……….. 
(miejscowość, data) 

 
Imię i nazwisko wnioskodawcy (prawnego opiekuna) kandydata 
 

….......................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 
 
…........................................................................................... 

 

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

 
Dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Bezledach 

 
 

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka (kandydata) do Punktu Przedszkolnego w Bezledach  

zamieszkałego na obszarze Gminy Wiejskiej Bartoszyce na rok szkolny 2017/2018 
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 12 maja 2017 r., do godz. 15.00 w sekretariacie  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach  
 

I. Dane dotyczące dziecka (kandydata): 

1. Imiona, nazwisko dziecka: ………………………………………………………….………………………….  

2. Data i miejsce urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………. 

3. PESEL dziecka: …………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

II. Dane dotyczące rodziców dziecka (kandydata): 

1. Imiona i nazwiska rodziców dziecka:  

matki - ……………………………………………………………………………………………………………. 

ojca - ....………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka
1
  

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

3. Adres miejsca zamieszkania dziecka: 

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

III. Pozostałe informacje: 

1. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka (kandydata), o ile je posiadają: 

e-mail:  

numer telefonu do matki:  

numer telefonu do ojca:  

 

                                                           
1
  Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola, 

     oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 
     przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
     cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa 
     z zamiarem stałego pobytu. 



IV. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 
prowadzących wychowanie przedszkolne

2 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych 

3 

Wybrane placówki według preferencji rodziców (prawnych opiekunów). 
Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji. 

L p. 
Punkt przedszkolny /przedszkole /oddział 

przedszkolny  
Adres Punktu przedszkolnego /przedszkola 

/oddziału przedszkolnego  

1. pierwszego wyboru   

2. drugiego wyboru   

3. trzeciego wyboru   
 

V. Informacja rodziców dziecka (kandydata) dotycząca istotnych danych o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (kandydata) w celu zapewnienia 
dziecku (kandydatowi) odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-
wychowawczych 

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

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

VI. Upoważniam następujące osoby pełnoletnie do przyprowadzania i odbierania mojego 
dziecka/ci

*
 z Punktu Przedszkolnego w Bezledach (w przypadku dzieci dojeżdżających do 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przystanku autobusowego) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu 

 

VII. Kryteria podstawowe wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U z 2017 r. poz. 59) 

 

Lp. Kryteria przyjęcia Rodzaj dokumentu przy spełnionych kryteriach  Forma potwierdzenia 

załącznika 

1. 

Wielodzietność rodziny dzieci 

matek lub ojców samotnie 

je wychowujących  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (kandydata).  załącznik nr 1 

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). 

- oryginały, notarialnie 

poświadczone kopie 

albo w postaci 

urzędowo 

poświadczonego 

zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego 

odpisu lub wyciągu 

z dokumentu; 

- kopie dokumentów 

poświadczone 

za zgodność 

 

3. 

 

Niepełnosprawność jednego 

rodziców kandydata  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). 

                                                           
2
  Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wniosek o przyjęcie do 

     publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech 

     wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego albo szkół (oddziały przedszkolne). 
3  Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wniosek zawiera  

     wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form  

     wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest 
     zobowiązany taką informację podać. 



Lp. Kryteria przyjęcia Rodzaj dokumentu przy spełnionych kryteriach  Forma potwierdzenia 

załącznika 

4. 
Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). 

z oryginałem przez 

rodzica dziecka 

(kandydata); 

5. 
Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). 

6. 
Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą  

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2017 r. poz. 697). 

7. 
Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. załącznik nr  2 
 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów kwalifikacyjnych dołączonych do wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym 
przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie 
spełnia danego kryterium.  
 
VIII. Oświadczenia wnioskodawcy 

Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym

4
. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy 
ogłoszeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bezledach, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci 
nieprzyjętych.  
 
Specyfikacja załączników do wniosku:  
 

Numer 
załącznika 

Rodzaj załącznika Forma załącznika Uwagi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 
Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników.  
 
 
 

                                                           
4  Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) kto, składając zeznanie 

     mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
     nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 



 
 
 
Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 
postępowania rekrutacyjnego. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 
dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bezledach. 

3. Zapoznałam/łem się z treścią powyższych pouczeń.  
 
 
 
 
.............................................................................. …................................................................................... 
   czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)     czytelny podpis wnioskodawcy (opiekuna prawnego) 
 
 

 

 

...............................................                            
miejscowość, data   
 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

 



 
 

Załącznik nr 1  
 

 

 
 

Oświadczenie 

dotyczące rodziny wielodzietnej1 

 
 

Ja, ….......................................................................................................................................................   
                   imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

zamieszkała/ły ….................................................................................................................................. 
                adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie 

 

uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za 
składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do Punktu 
Przedszkolnego w Bezledach jest członkiem rodziny wielodzietnej2 

wraz z dzieckiem …...................................................................................................................................... 
                                                                     imię i nazwisko dziecka (kandydata) 

rodzina wychowuje łącznie ….... dzieci. 
 
Pouczenie  
Oświadczam, że jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 

 

 

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

miejscowość, data      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wielodzietność rodziny oznacza  

    rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
2
 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) kto, składając zeznanie 

   mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
   nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 



 
 
 

Załącznik nr 2  
…................................................................... 

imię i nazwisko składającego oświadczenie 

…................................................................... 
adres miejsca zamieszkania 

 
 

Oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka1 

 
Ja, …................................................................................................................................................ oświadczam,  
                                             imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

iż samotnie wychowuję dziecko …................................................................................................................................. 

                                                                                                                          imię i nazwisko dziecka 
 
kandydujące do Punktu Przedszkolnego w Bezledach oraz nie wychowuję żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

                                                                                                     

............................................................   ….............…..................................................................... 
miejscowość, data       czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 
 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej2 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

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

miejscowość, data        czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

       
 

                                                           
1
  Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) samotne wychowywanie dziecka - należy przez to  

     rozumieć 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  
2  Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) kto, składając zeznanie 

     mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
     nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 


