
Załącznik Nr 2 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEMINIE 

NA ROK SZKOLNY ……………… 

 
Data przyjęcia karty zgłoszenia: 

 
……………………………………………….. 
                                     Dzień-miesiąc-rok 

 

Zgłaszam dziecko do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie 

Oczekiwany pobyt od godz. ……………………do godziny ………………………… 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko   
 

Imię/imiona  

Data i miejsce 
urodzenia 

  
PESEL 

 

Adres 
zamieszkania: 

 Adres 
zameldowania: 

 
 
 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Dane Matki/opiekunki Ojca/opiekuna 

Imię/imiona   

nazwisko   

Adres meldunku  
stałego 

  

Adres meldunku 
tymczasowego 

  

Telefon kontaktowy   

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 
 
 

 

Seria i nr dowodu 
osobistego 

  

 

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

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

Tak* Nie* 

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata 

  

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na  
niepełnosprawność, orzeczenie  o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 
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. 
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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 kandydata. 

  

6. Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

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 
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. 

  

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 

  

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 

 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka; stosowanej diecie: 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 
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Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu 
z organem prowadzącym 

L.p. Kryterium Tak*) Nie*) 

1. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje 
edukację lub ubiega się o przyjęcie do 
tego samego przedszkola.  

 
 

 
 

2. Kandydat którego rodzic/e pracuje/ą w 
wymiarze pełnego etatu lub studiują w 
trybie dziennym. 

 
 

 
 

3. Kandydat, który wychowuje się w rodzinie 
objętej pomocą socjalną. 

  

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym z 4 kryteriów wstaw znak X 

Deklaracje, zobowiązania rodziców 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka, 
wymienione obok osoby (poza 
rodzicami/opiekunami prawnymi). 
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 
prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, 
od momentu jego odbioru przez wskazaną, 
upoważnioną przez nas osobę. 

 
1. ………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………….. 
 
3. ………………………………………………….. 
 
4. ………………………………………………….. 
 
5. …………………………………………………... 
 

 Tak* Nie* 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
w wycieczkach organizowanych w przedszkolu. 

  

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie 
internetowej przedszkola (gminy) i w prasie 
wizerunku mojego dziecka. 

 
 

 
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133 poz. 883) wyrażam zgodę na 
wykorzystywanie moich danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do pracy przedszkola i 
zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka. 

 
 
 

 
 
 

Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości głowy 
mojego dziecka przez pielęgniarkę oraz 
wychowawczynię grupy w przedszkolu. 

 
 

 
 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie) wstaw znak X 

Zobowiązuję się do: 

 Przestrzegania postanowień statutu szkoły, 

 Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie, 

 Uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę zgłoszoną 
powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych 
osobowych, danych adresowych, 

 Zobowiązuję się również do pisemnego poinformowania przedszkola, z miesięcznym 
wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu. 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 
do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym¹. 
2. 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 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Świemino, dnia   ……………………..                        …………………….…        ………….……………               
                                                                                                                                  podpis rodziców/opiekunów 

 
 

Informacja o przyjęciu dziecka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹ Zgodnie z art. 233§ 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 


