
                                                                                                                                 Dobieszewo, dn. ………………… 

 

……………………………………………. 
imię i nazwisko Rodzica/ Prawnego Opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Oświadczenie 
 
 Potwierdzam  wolę przyjęcia mojego dziecka : ……………………………………………………………………… 
                                                                                                                 Imię i nazwisko dziecka 
 do Klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. bł  Marii Karłowskiej w Dobieszewie na rok 
szkolny 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ………….…………………………………… 
               podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego 
  



                                                                                                                                 Dobieszewo, dn. ………………… 

 

……………………………………………. 
imię i nazwisko Rodzica/ Prawnego Opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Oświadczenie 
 
 Potwierdzam  wolę przyjęcia mojego dziecka : ……………………………………………………………………… 
                                                                                                                 Imię i nazwisko dziecka 
 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł  Marii Karłowskiej w 
Dobieszewie na rok szkolny 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ………….…………………………………… 
               podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego 
 
  



                                                                                                                                                          Załącznik nr 6  

                 do wniosku 
                                                                                                                                                            o przyjęcie dziecka do 
                                                                                                          przedszkola/oddziału przedszkolnego 
 

                                            

                                                                                                                                                                      

………………………………………………                                                                                                
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

………………………………….…………                                                                                                                                                               
(numer i  seria dowodu tożsamości) 

                                                                                                                       

                                              

 

Oświadczenie 

 rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności 
gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych 

studiów lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym  

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:* 

1) jestem zatrudniona/y  

2) prowadzę działalność gospodarczą:   

Nr NIP :  …………………………………..   

Nr REGON : ………….……………………  

3) studiuję w trybie stacjonarnym  

4) pobieram naukę w systemie dziennym  

* właściwe podkreślić   

                                        

Dobieszewo, dn. ……….……….…..                                            

 

……………………………….……..                                         ……….…………………………… 
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                 Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

  



                                                                                                                                           Załącznik nr  5 
                             do wniosku 
                                                                                                                                                                          o przyjęcie dziecka do 
                                                                                                                         przedszkola 
 
………………………………………………                                                                                                
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

………………………………….…………                                                                                                                                                               
(numer i  seria dowodu tożsamości) 

                                                                                                                  

                                                            

                                                                                                          

Oświadczenie  

rodzica (opiekuna prawnego) o zameldowaniu i zamieszkaniu dziecka na 
terenie gminy Kcynia do której o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 
dziecko ubiega się  

 

  Świadom/a o  odpowiedzialności  karnej za  złożenie fałszywego  oświadczenia,  oświadczam, iż  

  dziecko *……….…………………………………………………………kandydujące do przedszkola  

jest zameldowane i  zamieszkuje na terenie  gminy Kcynia .  

 * proszę wpisać imię i nazwisko dziecka 

                                       

Dobieszewo, dn. …..……………....                                            

 

 

………………………………………..                                      ……….….……………………………  
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                  Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                                                          

. 

  



                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

                                                                                                                     do wniosku  

                                                                                                                                        o przyjęcie dziecka 

   do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

                                                                                                                                                         

………………………………………………                                                                                                
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

………………………………….…………                                                                                                                                                               
(numer i  seria dowodu tożsamości) 

                                                                                                                       

                                              

Oświadczenie 

o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Świadom/a  odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że  

moje  dziecko* …………………………………………….……….……..  wychowywane jest  

w rodzinie wielodzietnej, co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

 

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka 

                            

Dobieszewo, dn.  …………………….                                              

 

………………………………….…...                                         ……..……………………………… 
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                  Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                                                        

 

                                        

                                                                                                              
                                              

 
  



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                Załącznik nr 3 

                                                                                             do wniosku  

                                                                                                                                               o przyjęcie dziecka 

                                               do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      

 

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

………………………………….…………                                                                                                                                                               
(numer i  seria dowodu tożsamości) 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                           

Oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie  

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że*:  

……………………………………………….…………….   wychowuję samotnie jako panna/  

kawaler/wdowa/wdowiec/osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 

sądu/osoba rozwiedziona * *  i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka  

* * właściwe podkreślić         

                                

Dobieszewo, dn. …….…….…..…                                      …………………………………….                              

                                                                                                                          Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

                                                                                                              
                                              

  



                                                                                                                                                 Załącznik nr 2 

                                  do wniosku 

                                                                                                                                                 o przyjęcie dziecka do 

                                                                                                      oddziału przedszkolnego 

 

………………………………………………                                                                                                
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

………………………………….…………                                                                                                                                                               
(numer i  seria dowodu tożsamości) 

                                                                                                                  

                                                            

                                                                                                          

Oświadczenie  

rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły 
podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko 

ubiega się  

 

  Świadom/a o  odpowiedzialności  karnej za  złożenie fałszywego  oświadczenia,  oświadczam, iż  

  dziecko *……….…………………………………………………………kandydujące do oddziału       

  przedszkolnego  zamieszkuje w obwodzie  Szkoły Podstawowej   ………………… ……………… 

** w .................................. 

 * proszę wpisać imię i nazwisko dziecka 

 ** proszę wpisać nazwę szkoły  

                                       

Dobieszewo, dn. …..……………....                                            

 

 

………………………………………..                                      ……….….……………………………  
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                  Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                                                          

  



                                                                                                                                 Załącznik nr 1 

                                                                                                                         do wniosku  

                                                                                                                                        o przyjęcie dziecka 

   do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna…………………………………….…………… 

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

Pesel…………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna……………………………………………… 

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

Dobrowolnie oświadczam, że wobec mnie, mojego dziecka do 16 roku życia lub osoby powyżej 16 
roku życia, którą mam na wychowaniu …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..……………………………………………… 

                                              (imię, nazwisko i pesel dziecka) 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do 
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.* 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 
informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze 
mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

Dobieszewo, dn. ....................................                ..........................................................  

                                                                           ( podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

*odpowiednie należy podkreślić 

  



Załącznik nr 2 

……………………………………………                  

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

…………………………………………… 

 

 

     Dyrektor 

                Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej 

                                                                      w Dobieszewie 

                                                                      89-240 Kcynia 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej  

w Dobieszewie 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  Kod pocztowy  

Miejscowość  



rodziców i kandydata 1 

 

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

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

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych 
 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej 
szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych 

 

1. Pierwszy wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

2. Drugi wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

 

3. Trzeci wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły 2 
                                                             
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 
2 Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz.7), postępowania rekrutacyjnego prowadzone 
jest na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.. 



 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z podanych kryteriów należy wstawić znak X 

 

L.p 

 

Kryterium 

 

 

Tak*) 

 

Nie*) 

1. Dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale 
przedszkolnym tej szkoły. 

  

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.   

3. Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic 
samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

  

4. Rodzice są zameldowani w Gminie Kcynia lub są płatnikami podatku od 
osób fizycznych na rzecz Gminy Kcynia. 

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ………. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3  

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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

……………………………………            …………………………………………… 

                      data        czytelny podpis rodzica kandydata  

 
  

                                                             
 
3 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. 
 



Załącznik nr 1 

 

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

     Imię i Nazwisko  rodzica kandydata                                                                                                                              Miejscowość, data 

             

…………………………………………… 

  Adres do korespondencji  

…………………………………………… 

 

 

    Dyrektor 

         Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej 

                                                                             w Dobieszewie 

                                                                              89-240 Kcynia 

 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej4 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców 

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca  

                                                             
4 Zgodnie z Art.20 e ust.1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia. 
 



 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 5 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

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

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.6  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z 

postępowaniem w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

                                                                    …………………………………………… 

                              Czytelny podpis rodzica  kandydata  

 

                                                             
5 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 
6 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. 
 



Załącznik nr 2 

……………………………………………                  

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

…………………………………………… 

 

     

    Dyrektor 

         Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej 

                                                                                     w Dobieszewie 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

 Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  



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

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących 
     wychowanie przedszkolne 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej 
jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy 
wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

4. Pierwszy wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres przedszkola 

5. Drugi wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres przedszkola 

6. Trzeci wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty  



     i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie7 

 

 

 

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

L.p. Kryterium 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak*) Nie*)  

 

1. 

 

Wielodzietność rodziny kandydata 

  

Oświadczenie8 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 

  

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.) 

 

  

                                                             
7 Zgodnie z Art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze danej gminy,  niż wolnych miejsc w 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
                       
8 Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 



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 9 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczenie10 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  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 ………........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu  
z organem prowadzącym 11 

 

                                                             
9 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
 
10 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja 
samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

11 Zgodnie z Art. 20 c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 
tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym. 
 



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

 

L.p. 

 

Kryterium 

 

 

Tak*) 

 

Nie*) 

1. Dziecko w roku szkolnym 2018/2019 jest  pięciolatkiem. 

 

 

 

 

  

2. Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie wychowujący 
dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

  

3. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata. 

 

 

  

4. Deklarowany czas pobytu w oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej  5 godzin. 

 

 

 

  

5. Rodzice są zameldowani w Gminie Kcynia lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz 
Gminy Kcynia 

 

 

 

  

 

1. Zgodnie z Art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 
dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami. 

 

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia12 o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….  
 

INNE OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 

Nazwisko i 
imię 

 
Seria i numer 
dowodu osobistego 

 

                                                             
12 Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim  klauzuli  następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 



Nazwisko i 
imię 

 
Seria i numer 
dowodu osobistego 

 

Nazwisko i 
imię 

 
Seria i numer 
dowodu osobistego 

 

Nazwisko i 
imię 

 
Seria i numer 
dowodu osobistego 

 

 

POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

(należy wpisać godziny pobytu) 

Dziecko będzie korzystało z bezpłatnej podstawy programowej realizowanej w 
godzinach: 8.00-13.00 

TAK 

Dziecko będzie korzystało ze świadczeń wykraczających 

 poza podstawę programową w godzinach: 
OD………….. DO………………. 

 

   

   

   

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU  

Dziecko posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TAK NIE 

Dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TAK NIE 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym: 

 

 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA: 

1.  
Profilaktyczne i okresowe badania dziecka przez pielęgniarkę, stomatologa TAK NIE 

2.  
Diagnostyczno-pedagogiczne badania dziecka prowadzone przez wychowawcę grupy wynikające 
z przepisów prawa oświatowego 

TAK NIE 

3.  
Wstępne badania logopedyczne i w przypadku stwierdzenia wady wymowy pomoc logopedyczną TAK NIE 

4.  
Udział dziecka w religii  TAK NIE 



5.  
Wykonywanie zdjęć z życia oddziału przedszkolnego i umieszczanie ich w kronice i na stronie 
internetowej placówki 

TAK NIE 

6.  
Na wyjście dziecka na spacery poza teren szkoły i udział w organizowanych  przez placówkę  
wycieczkach autokarowych 

TAK NIE 

7.  
Udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, przez personel pedagogiczny i 
administracyjno -  obsługowy 

TAK NIE 

  8. Umieszczanie imion i nazwisk dzieci w kronice i na stronie internetowej szkoły TAK NIE 

                                                                                  

 

Sugestie Rodziców/Prawnych Opiekunów 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.13  

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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

……………………………………                …………………………………………… 

                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  

 

 

 

                                                             
13 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. 
 


