
 
 
 

Wniosek 

 

o przyjęcie dziecka do Przedszkola  w Zębowie 

   

   o kontynuowanie wychowania przedszkolnego 

 
 
                         Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Zespole Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie  na rok szkolny ………………………………… 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 20 za 1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty, składam 

wniosek również do: 

 Nazwa i adres placówki 

Przedszkole II wyboru  

Przedszkole III wyboru  

 

 

1. Dane osobowe dziecka 

 
PESEL                                                    Imiona                               Nazwisko 

               

  
Data urodzenia                        Miejsce urodzenia 

    -   -      
rok                 miesiąc     dzień 
 

Adres zameldowania stałego 

     
                                                      ulica                                                                    nr domu               nr lokalu 

          

   kod pocztowy                           miejscowość                                                                          gmina 
 

Adres zamieszkania (wypełnić jeżeli adres zamieszkania jest różny od  adresu  zameldowania) 
     
                                                      ulica                                                                    nr domu               nr lokalu 

          

   kod pocztowy                           miejscowość                                                                          gmina 

 
 

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów 
 

Matka/prawna opiekunka dziecka 

   
                            imię                                                                                    nazwisko 

  Pieczęć zakładu pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie 

działalności rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej*  

 
 
 

                      nr telefonu                                                                     zawód i zakład pracy 
 
 
 
 

 



Ojciec/prawny opiekun dziecka 

   
                            imię                                                                                    nazwisko 

  Pieczęć zakładu pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej*  

 
 
 
 

                      nr telefonu                                                                   zawód i  zakład pracy 
 

 
 
 

adres e-mail(czytelnie) lub Inne numery kontaktowe 

 
 

3. I   etap rekrutacji – ustawowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola  
(wpisać znak x w odpowiednim wierszu) 

 Tak Nie 
1) Wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)   
2) Niepełnosprawność dziecka   
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka   
4) Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka   
5) Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka   
6) Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie   
7) Objęcie dziecka pieczą zastępczą   
  

Do kryteriów, o których mowa w pkt 3 dołącza się odpowiednio:  

Ad. 1) - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 

Ad. 2,3,4,5) -  orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności  dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

Ad. 6) -  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  

Ad. 7) -  dokument poświadczający  objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Ad. 2,3,4,5,6,7)  – dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność    

                              z oryginałem przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata    

 

4. II  etap rekrutacji – dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola                
(wpisać  znak x w odpowiednim wierszu) 

Kryterium 
TAK Punkty* 

 
Dziecko w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja, 
podlega obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego 

 

 

10 pkt. 

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) uczą się, studiują, 
pracują, wykonują rolniczą lub prowadzą zarejestrowaną 
działalność gospodarczą - dotyczy to również rodzica 
(prawnego opiekuna) uczącego się, studiującego, 
pracującego, wykonującego rolniczą lub prowadzącego 
zarejestrowaną działalność gospodarczą, samotnie 
wychowującego dziecko. 
 

 

10 pkt. 

Oboje rodziców (prawnych opiekunów) dla celów rozliczenia 
podatku dochodowego wskazuje jako miejsce zamieszkania 
teren gminy Lwówek - dotyczy to również rodzica (prawnego 
opiekuna) samotnie wychowującego dziecko. 

 

8 pkt. 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza w danym roku szkolnym, na 
który odbywa się rekrutacja, do tego samego przedszkola. 

 

 
6 pkt. 



Dziecko wcześniej uczęszczało do żłobka. 
 

 
4 pkt. 

Dziecko pochodzi z rodziny z udokumentowaną trudną 
sytuacją rodzinną lub materialną, co skutkuje korzystaniem z 
pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych. 

 

 

2 pkt. 

*wypełnia  Komisja Rekrutacyjna                 

 

Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów o których mowa w pkt 4 są: 

1) dla kryterium nr 2 - oświadczenie o pobieraniu nauki lub studiowaniu w trybie dziennym, oświadczenie o 

zatrudnieniu, wykonywaniu rolniczej lub prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej; 

2) dla kryterium nr 3 - oświadczenie o wskazaniu gminy Lwówek, jako miejsca zamieszkania dla celów rozliczenia 

podatku dochodowego; 

3) dla kryterium nr 6 - oświadczenie o korzystaniu rodziny z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych. 

 

Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica / 

prawnego opiekuna kandydata    

 

 

1. Dodatkowe informacje o dziecku 

 

Dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w godzinach: od 8.30 – 15.30, 8.30 – 14.30,  

9.00-14.00  (właściwe zakreślić) 

 

Dziecko posiada opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju*           TAK  NIE 

* właściwe podkreślić 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym mogące mieć 

znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 

 

 

 
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 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U.2021.0.1915) 

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

 

2. Oświadczenie wnioskodawcy 

 
1. Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji oświadczam, że informacje zawarte we 

wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

4. Zapoznałem się z regulaminem  Rekrutacji Dziecka do Przedszkola, do którego składany jest wniosek. 

 

 

 

………………….. 
Data 

 

 

 

 

…………………………………. 
Miejscowość  

 

  

 

……………………………………… 
Podpis rodzica prawnego 

opiekuna dziecka 

 



Kryteria przyjęcia do przedszkola 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2017 poz. 59) 

Lp. Kryteria Punktacja 

(wypełnia komisja) 

 

 Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Lwówek   

Kryteria ustawowe 

1. Wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej 

dzieci) 

  

2. Niepełnosprawność dziecka   

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka   

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka   

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka   

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie   

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą   

Kryteria dodatkowe 

1. Dziecko w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja, podlega 
obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

  

2. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) uczą się, studiują, pracują, 
wykonują rolniczą lub prowadzą zarejestrowaną działalność 
gospodarczą - dotyczy to również rodzica (prawnego opiekuna) 
uczącego się, studiującego, pracującego, wykonującego rolniczą lub 
prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą, samotnie 
wychowującego dziecko. 

  

3. Oboje rodziców (prawnych opiekunów) dla celów rozliczenia podatku 
dochodowego wskazuje jako miejsce zamieszkania teren gminy 
Lwówek - dotyczy to również rodzica (prawnego opiekuna) samotnie 
wychowującego dziecko. 

  

4. Rodzeństwo dziecka uczęszcza w danym roku szkolnym, na który 
odbywa się rekrutacja, do tego samego przedszkola. 

  

5. Dziecko wcześniej uczęszczało do żłobka.   

6. Dziecko pochodzi z rodziny z udokumentowaną trudną sytuacją 
rodzinną lub materialną, co skutkuje korzystaniem z pomocy 
społecznej lub świadczeń rodzinnych. 

  

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………………………. 

1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola w ZSPiP w Zębowie na ……………….. godz. w roku szkolnym 

2022/2023 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………………………………………………………………. 

3. Przyjęła dziecko – liczba uzyskanych punktów ……………………………………………… 

4. Nie przyjęła dziecka z powodu liczby uzyskanych punktów – tj. lub braku miejsc w oddziale 

……………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 


	1. Dodatkowe informacje o dziecku
	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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.0.1915)

