
Data przyjęcia wniosku :     

 
 

Wniosek o przyjęcie do oddziału  wychowania przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej im. Małgorzaty Sulek w Drużynach 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

I. DANE DZIECKA 
 
1. Imiona i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….…….. 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*…………………………………………………..……….…… 

3. Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………..………….….. 

4. Telefon domowy…………………………………………………………………………………………. 

5. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………...……………. 

6. PESEL ……………………………………………………………………………………………..…..… 

7. Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do oddziału przedszkolnego: ………..………………….… 

8. Ilość km do szkoły……….  Czy dziecko będzie w przyszłości korzystało z dowozu  (tak/nie) * 

9. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola (tak/nie)*, nazwa placówki 

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

10. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne 

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

11. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, 

opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania ww. dokumentów należy dołączyć 

kopię w załączeniu) 

12. Zalecenie lekarskie: ……………………………………………………………………………………. 

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW* 
 

MATKA/OPIEKUNKA* OJCIEC/OPIEKUN* 

1.Imiona i nazwisko matki/opiekunki 

 
1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna 

2.Adres zameldowania  (pobyt stały )  matki 

 
2. Adres zameldowania ( stały )  ojca 

3.Adres zameldowania  (pobyt czasowy )  matki 

 
3. Adres zameldowania ( czasowy) ojca 

4.Adres zamieszkania matki 
 
 

4. Adres zamieszkania ojca 

5.Dodatkowy telefon kontaktowy 
 

5. Dodatkowy telefon kontaktowy 

 
 

1. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza…………………………………………………………………… 

2. Informacja o ograniczeniu prarodzicielskich:…………………………………………………….….. 

3. Informacje dotyczące miejsc pracy rodziców/opiekunów* 
 
 

 

        



__________________ 
*niepotrzebne skreślić 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z Zarządzeniem MEN Nr 5 z dnia 18.03.1993r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz . MEN 

Nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej 
dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.  
PRZEPISY 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2014 r. 
poz.7. 

 
 

MATKA/OPIEKUNKA* OJCIEC/OPIEKUN* 

Miejsce pracy: 
 
 

Miejsce pracy: 
 
 

Telefon: 
 

Telefon: 
 

Zawód: 
 

Zawód: 
 

Czas pracy od-do 
 

Czas pracy od-do 
 

 

Proszę zaznaczyć znakiem X, jeżeli dotyczy: 
 

1. Moja rodzina jest wielodzietna (składa się z co 

najmniej 3 dzieci) 

 

2. niepełnosprawność kandydata  

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

III. Wniosek i oświadczenie 
1. Wnioskuję o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego córki/syna 

……………………………………….. w Szkole Podstawowej im. Małgorzaty Sulek 

w Drużynachw roku szkolnym 2014/2015. 

 

2. Oświadczam, że 
a) wszystkie dane zawarte w we wniosku  są prawdziwe, 
b) Zapoznałem (-am) się z postanowieniami aktualnie obowiązującego statutu 

szkoły. 
c) niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych we wniosku, 
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), 

 
 

    Nieżywięć  …………………                           …………………….  ……………………………………………. 
       data                                             podpis ojca/opiekuna i matki/opiekunki 

 
3) Do wniosku załączam: 



__________________ 
*niepotrzebne skreślić 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z Zarządzeniem MEN Nr 5 z dnia 18.03.1993r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz . MEN 

Nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej 
dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.  
PRZEPISY 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2014 r. 
poz.7. 

a) kserokopię aktu urodzenia, 
b) zaświadczenie o niepełnosprawności kandydata. 
4) Przewodniczący komisji może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w 

oświadczeniach, wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów, może zwrócić się do wójta o 

potwierdzenie tych informacji.  

 

Drużyny, dnia ............................                                   ........................................................... 
        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

IV.  DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. wielodzietność rodziny kandydata  

2. niepełnosprawność kandydata  

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 Łączna liczba punktów:  

 
 
 

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ................................................... 

1. zakwalifikowała w/w dziecko do ……………….......... w Szkole Podstawowej im.   

            Małgorzaty Sulek w Drużynach. 

2. nie zakwalifikowała w/w dziecka z powodu  uzyskania  ............................................ pkt. 

.................................................................................................................................................... 

        

 ................................................. 
                 (podpis przewodniczącego) 

 

................................................. 

................................................. 
      (podpisy członków komisji rekrutacyjnej) 


