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Data złożenia wniosku………………………………….. 

  

Wniosek  

o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka” 

 

  

Dane kandydata  

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….  

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..  

3. Numer PESEL ………………………………………………………………..…………  

  

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata  

  

A. Dane osobowe matki/opiekunki prawnej:  

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………  

2. Adres i miejsce zamieszkania ………………….………………………………………….  

3. Numer telefonu ……………………………………………………………………………  

4. Adres poczty elektronicznej 1 …………………………………………………………...  

   

A. Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego:  

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………  

2. Adres i miejsce zamieszkania ………………….………………………………………….  

3. Numer telefonu …………………………………………………………………………… 

4. Adres poczty elektronicznej1……………………………………………………………….  

  

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka (5-10 godzin): ……………………………………… 

  

Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych):  

 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

                                                 
1 O ile rodzic/rodzice posiada/posiadają  
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 

 

I. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz.59) 

 

l.p. Kryterium rekrutacyjne  Proszę zakreślić 

odpowiednio TAK 

lub NIE 

Liczba 

punktów 

(wypełnia 

Komisja 

Rekrutacyjna) 

1 Wielodzietność rodziny kandydata1 TAK NIE  

2 Niepełnosprawność kandydata2 TAK NIE  

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata3 TAK NIE  

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata3 TAK NIE  

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata3 TAK NIE  

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 TAK NIE  

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą5 TAK NIE  

 Liczba punktów uzyskanych w obrębie kryteriów ustawowych:  

 

Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryterium: 

 

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje dzieci i więcej) 
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

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 (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 

poz. 721 ze zm.) 
3) 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 (tj. Dz. U. z 2011 r.  
Nr 127 poz. 721 ze zm.). 

4) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

5) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.  z 2013 r. poz. 

135 ze zm.). 
 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2-4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.  
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II. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych w Uchwale 

nr XXII/205/17 Rady Gminy Wierzbinek: 

 

l.p. Kryterium rekrutacyjne  Proszę zakreślić 

odpowiednio TAK 

lub NIE 

Liczba 

punktów 

(wypełnia 

Komisja 

Rekrutacyjna) 

1 Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni 

pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą (kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego 

dziecko) 

TAK NIE  

2 Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny 

pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, 

prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą 

TAK NIE  

3 Dziecko korzysta z pełnej oferty przedszkola - czas 

pobytu dziecka w przedszkolu wykracza poza 5 godzin 

bezpłatnej realizacji podstawy programowej 

TAK NIE  

4 Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację 

przedszkolną w przedszkolu 

TAK NIE  

5 Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny 

TAK NIE  

Liczba punktów uzyskanych w obrębie kryteriów dodatkowych:  

 

Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryterium: 

1) Oświadczenie o zatrudnieniu (kryterium nr 1, 2) 

2) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola (kryterium nr 4) 

3) Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

(kryterium nr 5). 

Łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (wypełnia Komisja 

Rekrutacyjna): ………………………………………………………………………………………. 

  

Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego 

na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  

  

 
 

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

  Podpis matki/opiekunki prawnej                                                   Podpis ojca/opiekuna prawnego 


