
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA BATALIONIK W SIEDLISKACH 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W LUBASZOWEJ 

NA ROK 2021/2022 

 

I. DANE KANDYDATA: 

 
Imiona  
Nazwisko  
Pesel  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania  

 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA: 

 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię   

Nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon   

Adres e-mail   

 
 

III. INFORMACJE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 
Przewidywane godziny pobytu dziecka: od………do……..liczba godzin …………. 

IV. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE 

OŚWIATY
1
 I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE 

(przy każdym z kryteriów należy zaznaczyć TAK lub NIE znakiem X) 
 

Lp. 
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
 

TAK 
 

NIE 

 
1 wielodzietności rodziny 

kandydata
2
 

 

 
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

  

 
2 

 
niepełnosprawność 

kandydata 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

  

 

3 

 
niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) 

  

 
 

4 

 
niepełnosprawność 

obojga rodziców 
kandydata 

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, ze zm.). 

  

 

 

5 

 

 

 
 

niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

 

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 sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, ze 

zm.) 

  



Dokumenty dołączone do wniosku składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 
6 

samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie
3
 

 

prawomocny wyrok sąd rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866) 

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punktach: 

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

V. INFORMACJA O SPEŁNIANIU DODATKOWYCH KRYTERIÓW OKREŚLONYCH 

W REGULAMINIE REKRUTACJI  DZIECI DO PRZEDSZKOLA BATALIONIK W SIEDLISKACH 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBASZOWEJ 

(przy każdym z kryteriów należy zaznaczyć TAK lub NIE znakiem X) 

Lp. Kryterium TAK NIE 

1 dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola w roku kalendarzowym 2021 osiągnie lub osiągnęło wiek 

5 lat (rok urodzenia dziecka: 2016) 
  

2 obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

  

3 rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało w następnym roku szkolnym 2021/2022 edukację przedszkolną w 

Przedszkolu Batalionik w Siedliskach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubaszowej 
  

4 jedno z rodziców dziecka jest pracownikiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubaszowej   

 

UWAGA: 
 

 
1 art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7) 
2 wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty 
3 samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno  

dziecko z jego rodzicem – art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty 

 

UWAGA: 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania 
rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).  

 

 
Pouczenie: 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 1991r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.). 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Lubaszowej. 

 



 
Zobowiązuję się do: 

 Przestrzegania postanowień przedszkola,  
 Regularnego uiszczania wymaganych opłat w terminie,  
 Uczestniczenia w zebraniach rodziców,  
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę zgłoszoną zapewniającą 

dziecku bezpieczeństwo,  
 Niezwłocznego informowania Dyrekcji zespołu o zmianach danych osobowych, danych adresowych,  
 A także do pisemnego informowania Dyrekcji zespołu z miesięcznym wypowiedzeniem o rezygnacji z miejsca w 

przedszkolu. 

 

 

 
 

……………………………… …………………………………………………………. 

miejscowość, data             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 


