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Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 

Podstawa prawna: art. 130 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 
Termin złożenia: 26.02.2021r. 

 Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata: Nazwa i adres przedszkola: 

Przedszkole 
 
 
w ……………………………………………………. 

Data wpływu do 

przedszkola: 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji: 

 

Należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW1 

1.Dane osobowe dziecka 
 Imię/imiona i nazwisko dziecka: 

Data urodzenia dziecka: Nr PESEL: 

2.Imię/imiona i nazwiska rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

3.Adres miejsca zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica numer domu/mieszkania) rodziców i dziecka2 

 Matki: Ojca: Dziecka: 

4.Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

5.Numery telefonów rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

 

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 preferowanych3. Na każdym ze 
składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność. 

 Pierwszy wybór Drugi wybór Trzeci wybór 

    

 

III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE - PRAWO OŚWIATOWE4 
Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej, proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku 

dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełniania kryterium 
Zgłoszenie 
kryterium 

1 Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2 Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności5 

 

3 Niepełnosprawność  
jednego z rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne4 

 

4 Niepełnosprawność  
obojga rodziców kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne4 

 

5 Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne4 

 

6 Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie6 

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  

 

 
1 Przez „rodziców” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
2 Zgodnie z Art.131 ust. 1 ustawy do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod 

oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Obywatel polski przebywający 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dopełnić zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Miejscem 

zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza 
rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

3 Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy wniosek może zostać złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. 
4 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy 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. Kryteria mają jednakową wartość. 
5 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 426 z późn. zm.) 
6 Zgodnie z art.4 pkt 43 ustawy, 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. 
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7 Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą7  

 
Do wniosku dołączam dokumenty8 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie . . . . . . . . . .  

 

IV. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY W UCHWALE 

NR XXIII/147/2017 RADY GMINY PAWONKÓW Z DNIA 28 LIPCA 2017 R.9 
Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK 

i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełniania kryterium 
Zgłoszenie 
kryterium 

1 Dziecko, którego oboje rodzice /opiekunowie 

prawni/samotny rodzic są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w 

trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne 

lub wykonują pozarolniczą działalność 

gospodarczą 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie 

o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające naukę w trybie 

dziennym lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

2 Dziecko, którego jeden z rodziców /opiekun 

prawny jest zatrudniony na podstawie umowy o 

pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, 

prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje 
pozarolniczą działalność gospodarczą 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie 

o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające naukę w trybie 

dziennym lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

3 Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic 

mieszka w granicach administracyjnych gminy 

Pawonków i rozlicza podatek dochodowy od osób 

fizycznych według miejsca zamieszkania w roku 

rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego 

pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone lub 

potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu skarbowego 

lub Urzędowym Poświadczeniem Odbioru wraz z pierwszą stroną 

zeznania podatkowego 

 

4 Dziecko, którego rodzeństwo będzie 

kontynuowało wychowanie przedszkolne w 

przedszkolu w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja 

Oświadczenie rodziców  

5 Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej do którego należy dziecko 

Oświadczenie rodziców  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie . . . . . . . . . .  
 

V. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU10 
  

 

VI. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
 Godziny pobytu (wpisać deklarowane godziny pobytu) Posiłki (wpisać TAK przy deklarowanym posiłku) 

od do Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 

VII. POUCZENIE 
 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach 

dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów. W przypadku nieprzedłożenia, 

w terminie wskazanym przez Przewodniczącego, dokumentów, o których mowa wyżej, przyjmuje się, że kandydat nie spełnia 

danego kryterium. 

2. Zobowiązuję się w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do 

którego zostało zakwalifikowane. W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy dzieci 

zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola. 

3. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz 
w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań przedszkola oraz zadań gminy będącej 

organem prowadzącym. 

4. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor zespołu szkolno-

przedszkolnego. 
 

VIII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. Nr 119) 

 

Data wypełnienia wniosku: Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata: 

 
7 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). 
8 Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. Dokumenty są składane w oryginale, 
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

Oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 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 oświadczeń. 
9 Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 

tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący. 
10 Zgodnie z art. 155 ustawy można podać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju dziecka 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(76(a))par(1)
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Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola  

Należy wypełnić oświadczenia wskazane w punkcie III - IV wniosku 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 Imię/imiona i nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia: Nr PESEL: 

 

I. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

 Oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna, co oznacza, że wychowuje troje i więcej dzieci. 
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do przedszkola): 

Lp Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia PESEL Miejsce nauki 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
Podpis matki Podpis ojca 

 

II. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO 
DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM 

 Matka Ojciec 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko – 

jestem:* 

- panną 

- wdową, 

- osobą pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

- osobą rozwiedzioną, 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

* właściwe podkreślić 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko – 

jestem:* 

- kawalerem 

- wdowcem, 

- osobą pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

- osobą rozwiedzioną, 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

* właściwe podkreślić 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Podpis matki Podpis ojca 

 

 

III. OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ RODZEŃSTWO 
KANDYDATA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

 Oświadczam, że niżej wymienione rodzeństwo mojego dziecka uczęszcza do przedszkola wskazanego na pierwszej 
pozycji we wniosku o przyjęcie: 

Lp Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia PESEL Miejsce nauki 

1     

2     

3     

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Podpis matki Podpis ojca 
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IV. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KANDYDATA W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, NA KTÓREGO 

OBSZARZE ZNAJDUJE SIĘ PRZEDSZKOLE 
  

 
Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………… zgłoszone do przedszkola zamieszkuje w  
 
 
miejscowości ………………………………………………………………… należącej do obwodu szkoły podstawowej na obszarze 
którego znajduje się przedszkole  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Podpis matki Podpis ojca 

 
 




