
……………………………………… 
                                                                                                              (data wpływu wniosku) 

 

 

 

                                                                                                         Dyrektor Zespołu  Szkół  

    Przedszkole Publiczne w Skopaniu            

                                                                                                ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 

                                                                          39-451  Skopanie 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami). 

 

I.  Dane osobowe kandydata  
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. 

 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

5. Adres miejsca zameldowania kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu /numer mieszkania  

6. Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka  

 

Od godz. …………………    do godz.  ……………………. 

 
  

II.   Dane osobowe matki /opiekunki prawnej kandydata 
1. Imię/Imiona i Nazwisko   

2. Adres miejsca zamieszkania  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

3. Numer telefonu 

i adres poczty elektronicznej -o ile je posiada 

 

Telefon do kontaktu   
Adres poczty elektronicznej   

4. Miejsce zatrudnienia Nazwa i adres firmy 

 

 

 

Telefon kontaktowy   

 

 

 



III.   Dane osobowe ojca /opiekuna prawnego kandydata 

1. Imię/Imiona i Nazwisko   

2. Adres miejsca zamieszkania  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

3. Numer telefonu  

i adres poczty elektronicznej -o ile je posiada 

 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

4. Miejsce zatrudnienia Nazwa i adres firmy 
 

 

 

Telefon kontaktowy  
 

IV.  Kryteria przyjęć 

 Na podst. Art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

1.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Baranów      

   Sandomierski. 

2.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria: 

 

*), W przypadku spełniania danego kryterium proszę napisać TAK.  

L.p. 

 

 

Kryterium 

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

 

 

Zgłoszenie kryterium  

do oceny  Tak*) 

 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

 

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub 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 

 

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.) 

 
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  

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  

 
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 ………........... 

 

  

Na podst. Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17  marca 2017 r. na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę poniższe kryteria: 

 

*) W przypadku spełnianie danego kryterium proszę napisać TAK. 

L.p. 

 

 

Kryterium 

 

 

Zgłoszenie kryterium 

do oceny  Tak*) 
 

1. Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

Załącznik: oświadczenie 

 

2. Kandydat potrzebujący wydłużonej opieki przedszkolnej (1 godziny i więcej ponad podstawę programową)  

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (szkoły/zespołu szkół) lub wraz z wnioskiem o 
przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie jego rodzeństwa 

 
Załącznik: oświadczenie 

 

4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy 

jednego z rodziców prawnych opiekunów) 

 
 

 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) wskazani w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego za rok poprzedni  jako 

miejsce zamieszkania Gminę Baranów Sandomierski 

 

 

1. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……………….  

 

V.  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

 

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

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

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

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

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. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest kierownik Przedszkola Publicznego 

w Skopaniu. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

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

 

 

……………………………  ……………………………            ………………………...... 
                      Data      Podpis matki /opiekunki prawnej                Podpis ojca /opiekuna prawnego 

 
 

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy oddać do 04.03.2020r. 


