
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNNEGO PRZEDSZKOLA W GRĘBKOWIE 

 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. 

Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię: drugie imię: 

nazwisko: 

PESEL            

data i miejsce urodzenia: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
ulica: nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy: miejscowość: 

gmina: powiat: 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 
OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 imię: nazwisko: 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 ulica: nr domu  nr mieszkania  

 kod pocztowy: miejscowość: 

 gmina powiat: 

 telefon komórkowy: adres e-mail: 

 DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 imię: nazwisko: 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 ulica nr domu  nr mieszkania  

 kod pocztowy: miejscowość: 

 gmina: powiat: 

 telefon komórkowy: adres e-mail: 



 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

 

Kryteria obowiązkowe 

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 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. 

1. 
Wielodzietność rodziny kandydata 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 

2. 

Niepełnosprawność kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 

 

3. 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 

 

4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 

 

5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 

 

6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

załącznik: 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). 

 

7. 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz.575 ze zm). 

 

 



 

Kryteria dodatkowe 

1. 

Pozostawanie rodziców/ opiekunów prawnych  w zatrudnieniu, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub  działalności gospodarczej bądź 

pobieranie nauki w systemie dziennym. 

 

Załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu, 
prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej bądź o pobieraniu 
nauki w systemie dziennym. 

 

 

2. 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 
wnioskowany przez rodziców/prawnych opiekunów. 
 

załącznik: oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów/ dotyczące 
zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

 

                                                                                                         SUMA  PUNKTÓW       

 



 

INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/ 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenia: 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

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. Nr 59). 

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

dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 
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 (Dz.U. z 2016,  poz. 992). 

 

 

 

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

                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 


