
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym …………………
I. DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko Imiona

Data urodzenia
r r r r

-
m m

-
d d

PESEL /w przypadku braku seria 

i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość/Miejsce urodzenia

Adres miejsca 
zamieszkania

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matki/opiekunki prawnej ojca/opiekuna prawnego

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania /jeśli 
inny niż dziecka/

Telefon kontaktowy

Adres poczty 
elektronicznej /e-mail/

III. W przypadku braku miejsc w oddziale 
przedszkolnym w PSP 1 proszę wpisać  dwie inne 
wybrane szkoły /placówki w kolejności od 
najbardziej preferowanych

1.  

2.

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty 
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.

Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
czwartej tego kryterium, proszę napisać  TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku 
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium

LP KRTERIUM
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

SPEŁNIANIE KRYTERIUM

ZGŁOSZENIE
KRYTERIUM DO

OCENY
TAK/NIE

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata /3 i więcej 
dzieci/

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu  na  niepełnosprawność  lub  orzeczenie  o



kandydata 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Oryginał,  notarialnie  poświadczona  kopia   albo  urzędowo  poświadczony
zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  odpis  lub
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez
rodzica kandydata

3. Niepełnosprawność 
jednego  z  rodziców
kandydata

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  2011 r.  Nr  127,  poz.  721,  z
późn. zm.)
Oryginał,  notarialnie  poświadczona  kopia   albo  urzędowo  poświadczony
zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  odpis  lub
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez
rodzica kandydata

4. Niepełnosprawność 
obojga  rodziców
kandydata

Orzeczenia o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu
niepełnosprawności  lub  orzeczenia  równoważne  w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011 r.  Nr  127,  poz.  721,  z
późn. zm.)
Oryginał,  notarialnie  poświadczona  kopia   albo  urzędowo  poświadczony
zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  odpis  lub
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez
rodzica kandydata

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 

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  2011 r.  Nr  127,  poz.  721,  z
późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art.  76a  § 1 Kodeksu postępowania  administracyjnego odpis  lub  wyciąg z
dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

6. Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację  lub  akt  zgonu  oraz  oświadczenie   samotnym
wychowywaniu  dziecka  oraz  niewychowywaniu  żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

Oryginał,  notarialnie  poświadczona  kopia   albo  urzędowo  poświadczony
zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  odpis  lub
wyciąg z dokumentu  kopia  poświadczona„za zgodność  z  oryginałem  przez
rodzica kandydata

7. 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
2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154
i 866)
Oryginał,  notarialnie  poświadczona  kopia   albo  urzędowo  poświadczony
zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  odpis  lub
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………………

V. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora szkoły



Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
trzeciej tego kryterium, proszę napisać TAK  i dołączyć  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie 
tego kryterium.

LP KRYTERIUM
ZGŁOSZENIE KRYTERIUM

DO OCENY
TAK/NIE

1. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

3. W pobliżu szkoły zamieszkują dziadkowie lub inne osoby 
wspomagające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczej

4. Lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy 
rodziców/rodzica kandydata

Do wniosku dołączam  oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………......

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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Administratorem  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  oraz  załącznikach  do  wniosku  są
dyrektorzy  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  przy  szkole  oraz  innych  form  wychowania
przedszkolnego.

3. Oświadczam,  że  podane  we  wniosku  oraz  załącznikach  do  wniosku  dane  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 2002, Nr
101, poz. 926 z późn. zm.).

Stalowa Wola, dnia …………………………….                                ………………………………………………………………….
                                                                                                          Czytelny podpis rodziców/opiekunów


