
................................................................................... 
(imię nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.............................................................................. 
(adres do korespondencji w sprawach rekrutacji) 

Dyrektor 
Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Przylesiu 
Przylesie 135B 
49-332- Olszanka 

wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
1 Imię i nazwisko kandydata  

2 Data urodzenia kandydata  

3 PESEL kandydata w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata matki  

ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata Kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

Numer domu/ 
numer mieszk. 

 

6 Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata – o ile je posiadają 

matki Tel. do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

ojca Tel. do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Olszanka 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego przedszkola, 
obowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych 

 
Pierwszy wybór ............................................................................................................................ 

nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 

Drugi wybór ..................................................................................................................... 
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 

Trzeci wybór ..................................................................................................................... 
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 

III – informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie – Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku 
potwierdzających ich spełnianie 
*) jeżeli wnioskodawca chce by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium, w kolumnie ostatniej wpisuje TAK 
i dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie tego obowiązku 

 
 

Lp. 
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 
Zgłoszenie 
kryterium 
do oceny 

Tak * 

1 Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny  

2 Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub 
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 2016r. poz. 2046) 

 



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 2016r. poz. 2046) 

 

4 Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

Orzeczenia 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 2016r. poz. 2046) 

 

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 2016r. poz. 2046) 

 

6 Samotne wychowanie 
kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywania żądnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. 

 

7 Objecie kandydata 
pieczą zastępcza 

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w punkcie ................. 
IV – Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy Olszanka nr XXIV/185/2017 z dnia 8 marca 
2017r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka. 
*) jeżeli wnioskodawca chce by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium, w kolumnie ostatniej wpisuje TAK 
i dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie tego obowiązku 

 
 

Lp. 
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 
Zgłoszenie 
kryterium 
do oceny 

Tak * 

1 Dziecko objęte obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym 

Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia” 

 

2 Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do przedszkola, szkoły 
podstawowej na terenie Gminy 
Olszanka 

Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia” 

 

3 Dziecko rodziców/opiekunów 
prawnych pracujących zawodowo, 
prowadzących pozarolnicza 
działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub 
pobierających naukę w systemie 
dziennym, przy czym kryterium to 
stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego dziecko 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu 
pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę w systemie 
dziennym 

 

4 Dziecko rodziców/opiekunów 
prawnych, którego jedno z 
rodziców/ opiekun prawny pracuje 
zawodowo, prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub pobiera 
naukę w systemie dziennym 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu 
pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę w systemie 
dziennym 

 

5 Dziecko, które w poprzednim roku 
brało udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym i nie dostało się do 
przedszkola 

Oświadczenia, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 

 
Do wniosku dołączam oświadczenia, zaświadczenia o spełnianiu kryterium wymienionego w punkcie ….................................... 

Oświadczenie wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) 

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

Podpis matki ( prawnego opiekuna) Podpis ojca ( prawnego opiekuna) 
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