
..................................................................................... 
Imię i Nazwisko wnioskodawcy - rodzica (opiekuna) kandydata 

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

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej  

   im. Franciszka Kyci w Kuryłówce 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole,1 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2 
(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły 
L.p. Kryterium Zgłoszenie 

kryterium 
do oceny TAK 

1 obydwoje rodzice kandydata lub prawni opiekunowie kandydata, rodzic lub prawny opiekun 

samotnie wychowujący kandydata pracują, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo 

prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się lub studiują w trybie dziennym – 5 punktów; 

 

2 rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego lub szkoły 

podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę oddział przedszkolny – 2 punkty; 

 

3 oddział przedszkolny jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka – 2 punkty  

4 rodzice kandydata lub prawni opiekunowie kandydata, rodzic lub prawny opiekun samotnie 

wychowujący kandydata zgłosili jednocześnie do oddziału przedszkolnego dwoje lub więcej 

dzieci – 2 punkty. 

 

*) Jeżeli chcemy, aby 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 

 

1. Zgodnie z art. 131 ust. 4 u.p.o., spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie .................... 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.18 

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

3. 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 
 

......................... ...................................................................... 

Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. 
PESEL kandydata, w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) 

kandydata 

Matki  

Ojca  

 
 

5. 

 

Adres zamieszkania3       

Rodziców (opiekunów)  

i kandydata* 

Matki 

(opiekunki) 
Kod pocztowy, miejscowość  

Miejscowość, nr domu 

mieszkania 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

          Ojca (opiekuna) 

Kod pocztowy, miejscowość  

Miejscowość, nr domu, 

mieszkania 

 

 

 
6. 

 

Adres poczty  elektronicznej  

i numery telefonów rodziców 

 

Matki (opiekunki) Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca (opiekuna) 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  



Pouczenie 

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 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej u.p.o. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są  

dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania 

przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku. 
 

 

 

 
1 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej u.p.o., 

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
2 Zgodnie z art. 150 ust. 1 u.p.o., wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli 

takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie 

danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie 

rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
3 Zgodnie z art. 131 ust. 1 u.p.o., do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa   

z zamiarem stałego pobytu. 

 4  Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - 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. 

 

 

......................... ...................................................................... 

Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

 


