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……………………………………………………………………………… 

 (Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 

 

…………………………………………………. 

 

………………………………………………… 

 

 ( Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji) 

                                                                                     

                                    Dyrektor Punktu Przedszkolnego w Woli Rzeczyckiej 

 

      Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego  

w Woli Rzeczyckiej 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 1 

 

 

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. Imię/imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów prawnych) kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. 

 

Adres miejsca zamieszkania  

rodziców (opiekunów prawnych) 

i kandydata 2 

 

Matki Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość 

/ulica 

 

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

Ojca Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość/ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

Kandydata  Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

(opiekunów prawnych) kandydata 

- o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do  



2 

 

kontaktu 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 
1 Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 

tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To 

oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, 

nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie 

rekrutacji,                       a następnie do skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
2Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w 

której osoba ta przebywa  z zamiarem stałego pobytu. 

 

 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe: 

 

 

*)Jeżeli Państwo chcą, aby  komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w 

kolumnie czwartej tego kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, 

dołączyć  do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 

 

Lp. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Zgłoszenie 

kryterium  

do oceny  Tak*) 
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   1. Podjęcie pracy zawodowej przez obydwojga rodzicow.  

2. Wielodzietność rodziny kandydata  

3. Uczęszczanie do placówki rodzeństwa kandydata.  

4. Niepełnosprawność kandydata  

5. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców kandydata 

 

6. Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  

 

7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   

8. Objęcie kandydata pieczą zastępczą  
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

 

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

stanem faktycznym. 

2. Jestem świadomy/a 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 2019, poz. 1781). 

 

Pouczenie 

 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku będą 

wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2019 r. poz.1148, 1078, 1287 z póź. zmn). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

jest dyrektor szkoły do którego wniosek został złożony. 

3. Zgodnie z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny – „ kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

                               Data i czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica/opiekuna kandydata 

 

 

 


