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            Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych  

                     przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej 

   

 

   Dyrektor 

         Szkoły Podstawowej nr 3   

      w Środzie Wielkopolskiej 

      ul. 20 Października 2 

      63-000 Środa Wielkopolska 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

 

I. Dane osobowe dziecka, rodziców i rodzeństwa  
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            Nazwisko  

Imię  Drugie imię  

Data urodzenia  
Miejsce 

urodzenia 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo/powiat/gmina  

Miejscowość  

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  
Poczta 

 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA  
(proszę wypełnić w przypadku,  gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

Województwo/powiat/gmina  

Miejscowość  

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 

DANE OSOBOWE MATKI   

 

Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI 

Województwo/powiat/gmina  

Miejscowość  
 

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 
MIEJSCE ZATRUDNIENIA MATKI 

Nazwa zakładu pracy  

TELEFONY KONTAKTOWE MATKI  

DOM: PRACA: TEL. KOMÓRKOWY: 

Adres e-mail:  
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DANE OSOBOWE OJCA 

Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA 

Województwo/powiat/gmina  

Miejscowość  

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

        

MIEJSCE ZATRUDNIENIA OJCA 

Nazwa zakładu pracy  

TELEFONY KONTAKTOWE OJCA 

DOM: PRACA: TEL. KOMÓRKOWY: 

Adres e-mail:  

RODZEŃSTWO 

IMIĘ ROK URODZENIA KLASA, SZKOŁA (o ile dotyczy) 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych jednostek prowadzących wychowanie 

przedszkolne
1
 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka 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 preferowanych
2
 

 

 
1. Pierwszy wybór  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola lub szkoły 

 

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

 
 

2. Drugi wybór ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa przedszkola lub szkoły 

 

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

 

 

3. Trzeci wybór………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa przedszkola lub szkoły 

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

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z  Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły,  może być złożony do nie 

więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne)…. 

 
2 Zgodnie z Art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego  w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację 

podać. 
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacji 

 

Kryteria na I etapie rekrutacji 

 

L.p. Kryterium 
Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów 

 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny   

(PROSZĘ 

WPISAĆ TAK 

LUB NIE) 

Liczba punktów 

przyznanych 

przez Komisję 

(WYPEŁNIA 

KOMISJA) 

1.  
Dzieci z rodzin wielodzietnych 
(minimum troje dzieci). 

Punkt I wniosku. 
  

2. 

Dziecko niepełnosprawne, o 
ile stopień i rodzaj 
niepełnosprawności pozwala 
na zapewnienie dziecku w 
oddziale przedszkolnym 
odpowiednich warunków 
rozwoju. W przeciwnym razie 
dyrektor szkoły w 
porozumieniu z organem 
prowadzącym wskazuje 
placówkę umożliwiającą 
dziecku realizację wychowania 
przedszkolnego. 

Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na 
niepełnosprawność, 
orzeczenie o 
niepełnosprawności                        
lub orzeczenie 
równoważne w 
rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej                   
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

  

3. 
Dzieci niepełnosprawnego 
rodzica. 

  

4. 
Niepełnosprawność obojga 
rodziców dziecka. 

  

5. 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa dziecka. 

  

6. 
Dzieci rodziców samotnie 
wychowujących dziecko. 

Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub 
akt zgonu lub 
oświadczenie rodzica               
o samotnym 
wychowywaniu 
kandydata  w rodzinie 
oraz o niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie                    
z jego rodzicem. 

  

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. 

  

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........ 
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 Kryteria na II etapie rekrutacji  
 

L.p. Kryterium  
Dokumenty 

potwierdzające 
spełnianie kryteriów 

Liczba punktów 

przyznanych 

przez Komisję 

WYPEŁNIA 

KOMISJA 

1. 

Oboje rodzice kandydata pozostają 
w zatrudnieniu w ramach 
pracowniczego stosunku pracy, 
wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilno-prawnej, uczą się w 
trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą; kryterium stosuje się 
również do rodzica samotnie 
wychowującego dziecko. 

Oświadczenie 
rodziców. 

 

2. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
SP nr 3 w Środzie Wlkp. 

Oświadczenie 
rodziców. 

 

3. 

Kandydat pochodzi z rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny. 

Oświadczenie 
rodziców. 

 

4. 

Oboje rodziców kandydata rozliczyło 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych za miniony rok w Gminie 
Środa Wlkp.; kryterium stosuje się 
również do rodzica samotnie 
wychowującego dziecko. 

Oświadczenie 
rodziców. 

 

 

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

 

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 są 

dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania 

przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku. 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

 

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

faktycznym. 

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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 

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.). 

 

 

 

……………………………. …………………………………….. ………………………………….. 
      miejscowość, data                                  czytelny podpis matki                               czytelny podpis ojca 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW REKRUTACJI 

 

L.p. Kryterium 

 

Proszę zaznaczyć wybraną 

opcję. 

 

    

   1. 

Oboje rodzice kandydata 
pozostają w zatrudnieniu w 
ramach pracowniczego stosunku 
pracy, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilno-
prawnej, uczą się w trybie 
dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą; 
kryterium stosuje się również do 
rodzica samotnie wychowującego 
dziecko. 

 

TAK        NIE 

   2. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza 

już do SP nr 3 w Środzie Wlkp. 

 

TAK        NIE 

 

3. 

Kandydat pochodzi z rodziny 
objętej nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny. 

 

 

TAK        NIE 

4. 

Oboje rodziców kandydata 
rozliczyło podatek dochodowy od 
osób fizycznych za miniony rok w 
Gminie Środa Wlkp.; kryterium 
stosuje się również do rodzica 
samotnie wychowującego 
dziecko. 

 

 

 

TAK        NIE 

 
 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu 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 dyrektor 

szkoły. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

 

3. Oświadczam, że dane w oświadczeniu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

4. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. 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.). 

 

 

 
 

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

      miejscowość, data                           czytelny podpis matki                                   czytelny podpis ojca 


