
WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach

ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska

Dane rodziców*

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad 
dzieckiem.

Oświadczam, że zgodnie z art.  150 ust.  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)  
do niniejszego wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie
"Załącznik do wniosku - informacja o spełnianiu kryteriów". 

Oświadczam,  że  dane  przedłożone  w  niniejszym  wniosku  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym.  Niniejszym  przyjmuję  
do  wiadomości  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  wniosku,  w  systemach
informatycznych  w  celu  przeprowadzenia  procedury  rekrutacji  do  przedszkola.  Przetwarzanie  danych  odbywać  się  będzie
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. Poz. 922).

                    Czytelne podpisy rodzica/ów

Data przyjęcia wniosku
(wypełnia szkoła)

Dane osobowe dziecka 

PESEL Imię Drugie imię Nazwisko

Data urodzenia
— —

Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości ( )wypełniane, gdy brak nr. PESEL

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod
—

Miejscowość

Województwo Powiat Gmina

Dane rodzica (matki)

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Dane rodzica (ojca)

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania rodzica (matki) Adres zamieszkania rodzica (ojca)

( jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Nr lokaluNr domuUlica

Kod
—

Miejscowość

jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) (

Nr lokaluUlica Nr domu

Kod
—

Miejscowość



1. Kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

Lp. Kryterium
Spełnianie kryterium

TAK/NIE/ODMAWIAM *

1 Wielodzietność rodziny kandydata

2 Niepełnosprawność kandydata

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2. Kryteria  określone  w  uchwale  Rady  Gminy  Komorniki  nr  XXXI/323/2017 w  sprawie:  określenia
kryteriów  branych  pod  uwagę  w  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia z dnia 23 lutego 2017 r.

Lp. Kryterium
Spełnianie kryterium

TAK/NIE/ODMAWIAM *

1

Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub 
prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również 
rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego 
działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko

2

Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla 
celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie 
gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego 
opiekuna samotnie wychowującego dziecko

3

** Rodzeństwo uczęszczające do tego samego oddziału 
przedszkolnego w roku szkolnym, 
w którym prowadzona jest rekrutacja

4
Rodzeństwo biorące udział w rekrutacji do tego samego 
oddziału przedszkolnego w roku szkolnym, w  którym 
prowadzona jest rekrutacja

5
Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, 
pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej 
lub pobierającej zasiłek rodzinny

Oświadczam, że zgodnie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołączam
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie
kryteriów określonych w pkt 2 niniejszego dokumentu.

……………………………………………………………
Czytelne podpisy rodzica/ów***

** Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi 
ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego 
kryterium przy obliczaniu punktów.

*** Aby dziecko uzyskało punkty za kryterium, przy jednej z wymienionych preferencji należy wpisać TAK.
*** Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.

**


