
 

 
 

WNIOSEK 
 

o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. ppłka Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach w roku szkolnym 2021/2022      

      (wypełniają rodzice /opiekunowie prawni/ dziecka - czytelnie literami drukowanymi) 
 

I.DANE KANDYDATA I RODZICÓW 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nazwisko i imię , drugie imię dziecka /kandydata/ 

PESEL dziecka miejsce urodzenia data urodzenia 

              -   -     

 
Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość - Nr domu - Nr lokalu - 

kod   -    Miejscowość - Gmina - 

Województwo - Powiat - 

Adres zamieszkania i dane rodziców/opiekunów prawnych / 

Dane Matki/opiekuna prawnego/ Ojca/opiekuna prawnego/ 

Nazwisko i imię  
 

 

Adres zamieszkania 
 

  

Adres zameldowania 
(jeśli jest inny niż zamieszkania) 

  

Telefon kontaktowy   
Adres e-mail   

Pobyt dziecka w placówce 

z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej tj. 5 godzin dziennie 8.00 – 13.00  

data rozpoczęcia 
edukacji 

przedszkolnej 

Oczekiwany czas pobytu dziecka w placówce 

z dokładnością do pełnej godziny 

posiłki   /wstaw znak – x/ 

 
od godz. do godz. liczba godz. Śniadanie   

 
 

   
 

Obiad   

 
II. KRYTERIA PRZYJĘCIA 

 

Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku braku zaznaczenia odpowiedzi, kryterium, którego ta odpowiedź 
dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu dziecka do przedszkola. Niektóre kryteria wymagają 
udokumentowania - w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć 
odpowiednie dokumenty. 
 

 Lp. Kryteria podstawowe TAK/NIE 

1. 
 

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej 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. KRYTERIA DODATKOWE 

 

Lp. Kryterium dodatkowe TAK/NIE 

1. Obydwoje rodzice /opiekunowie prawni/ pracują, studiują w systemie stacjonarnym , 
prowadzący gospodarstwo rolne, własną działalność gospodarczą.  
 

 

2. Kandydat posiada rodzeństwo, które kontynuuje edukację w oddziale 
przedszkolnym/szkole Podstawowej Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka „Zbroi”  
w Brzezinach  
 

 

3. Dziecko którego jeden z rodziców pracuje zawodowo, studiuje w trybie stacjonarnym 
 

 

4 

 
Kandydat którego deklarowany pobyt w przedszkolu wynosi 
5 godzin dziennie.  
 

 

NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBWODZIE, KTÓREJ DZIECKO MIESZKA: 
 
INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA: 

 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 

 

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 z dnia 14 grudnia 2016 r. Pawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 ze zm.) 
 

2.  Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka Zbroi w Brzezinach. 
 

3.  Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka osobiście lub mogą upoważnić do tego inną osobę pełnoletnią. 
Rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do 
domu.   W przypadku odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice, wymagane jest oddzielne upoważnienie   
na piśmie 
 

4.  Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2021/2022                                 
nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od 
liczby   i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. 
 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku 
oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. (o zaistniałych zmianach w wyżej 
podanych informacjach niezwłocznie poinformuję przedszkole). 
 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 ze zm.) 

 
 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji zadań 
wychowawczo – dydaktycznych przedszkola. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych 
oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 



 
 Wyrażamy zgodę * nie wyrażamy zgody*  na publikację wizerunku dziecka z uroczystości przedszkolnych 
na stronie internetowej promującej przedszkole oraz   w prasie lokalnej. /* niepotrzebne skreślić/ 

 
 Wyrażamy zgodę * nie wyrażamy zgody*  na naukę religii. /* niepotrzebne skreślić/ 

 
  
  

 
 
 Data:  …………………………………………. 

 

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

                 podpis matki/opiekunki prawnej/ 

 
 

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

                                                                                                                  podpis ojca/opiekuna prawnego/ 

 
 
 
 
               Data:  ………………………………………….. 
 

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

                                                                                                                          (podpis osoby odbierającej wniosek) 

  

 


