
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

NA ROK SZKOLNY 20…./20…. 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA  

Nazwisko   

Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  
Adres zamieszkania 

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  Gmina  

Powiat  Województwo  

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

Imię  
 
 

 

Nazwisko 
 
 

 

PESEL 
  

 

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko  TAK  NIE  

                                                    Adres zamieszkania Rodziców (opiekunów prawnych)  

Miejscowość 
  

 

Ulica 
  

 

Nr domu 
  

 

Nr mieszkania 
  

 

 Dane kontaktowe 

Nr telefonu 

  
 
 
 
 

III. ISTOTNE DANE O DZIECKU - przy każdym kryterium proszę zaznaczyć „X” 

 TAK NIE 

Zalecenia lekarskie, jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………………...   

Stosowana dieta    

Informacje wypełniane przez przyjmującego wniosek 
 

Data wpływu wniosku 
  
 
 

Nr wniosku  
Podpis osoby 
przyjmującej 

 



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

IV. INNE INFORMACJE I DANE O DZIECKU   

Kryteria podstawowe zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r. 

poz. 910 z późn. zm.) - przy każdym kryterium proszę zaznaczyć „X”                                                                 

w przypadku „X” na TAK proszę wypełnić załącznik 

TAK NIE 

Wielodzietność rodziny kandydata (wychowanie trójki i więcej dzieci) 
 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

  

Niepełnosprawność kandydata 
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 
z 2019r. poz. 1172). 

  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172). 

  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172). 

  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 
z 2019r. poz. 1172). 

  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 
załącznik: 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). 

  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1111) 

  

Kryteria dodatkowe - przy każdym kryterium proszę zaznaczyć „X”  
w przypadku „X” na TAK proszę wypełnić załącznik 

TAK NIE 

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych/ 
prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 
 
Załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu/studiach 

  

Kandydat podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu 
 

  

Czas pobytu kandydata w przedszkolu będzie dłuższy niż 5 godzin dziennie 
 
Załącznik: oświadczenie o pobycie kandydata w przedszkolu   

  

 

V. Oświadczenia dotyczące treści wniosku  

  Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym (za 
podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem dziecka z listy 
przedszkolaków). 

 

 

 

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

    Data i podpis matki/prawnej opiekunki                                                                                  Data i podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-05-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-05-2014&qplikid=1#P1A6


Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 
 

Kryteria rekrutacyjne: 
 

1. 1. Dziecko jest mieszkańcem Gminy Imielno   
   (max 5 pkt) 

 Tak (kwalifikowane) 

 Nie (niekwalifikowane) 

 
I etap: Poniższe kryteria brane pod uwagę wyłącznie w  przypadku większej liczby wniosków niż  wolnych miejsc w placówce 

 
1. Kryteria podstawowe zgodnie art. 131 ustawy                    

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)                             
- max 140 pkt. 

 

 
 
……        …..........  pkt. 

 
II etap: Kryteria brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników w I etapie. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie pracujący,             
uczący się/ prowadzący działalność 
gospodarczą/ prowadzący gospodarstwo rolne 
- 20 pkt,                                                               

Proszę określić sytuację rodzinną obojga rodziców/opiekunów 

prawnych/osób samotnie wychowujących dzieci poprzez wpisanie: 

 Niezatrudniony 
 Zatrudniony/ uczący się/prowadzący działalność gospodarczą/ 

prowadzący gospodarstwo rolne  
 

 

3. Kandydat podlega rocznemu obowiązkowemu 
przygotowaniu przedszkolnemu– 15 pkt 

 

 

 Tak  

 Nie 

 

4. Czas pobytu kandydata w przedszkolu będzie 
dłuższy niż 5 godzin dziennie – 5 pkt 
 

 

 Tak  

 Nie 

 

 
 
 
 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej                       Ilość uzyskanych punktów…………………… 

 

 Dziecko zakwalifikowane do 

……………………………………………………………. 

 Dziecko niezakwalifikowane do 

…………………………………………………………………………. 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej                       Ilość uzyskanych punktów…………………… 

 

 Dziecko przyjęte do 

…………………………………………………………….. 

 

 Dziecko nie przyjęte do 

………………………………………………………………………. 

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:                            Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

.……………………………….…                                                         1. …………………………………………  

          2. ……………..…….…………………… 


