
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA                                                                                           
W BOLESZKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

1.DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

                   NAZWISKO                                   IMIĘ                                                

 

               PESEL 

                         

            DATA I MIEJSCE URODZENIA:  

2.ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

3.ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA  

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

KOD  MIEJSCOWOSĆ 

4.POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

OD DNIA 
(proszę podać 
datę) 

GODZINY POBYTU   ilość 
godzin dziennie-…... 

                RODZAJ POSIŁKU 

 

 

…………….. 

 

od: ……. 

 

do: ……… 

bez posiłku  śniadanie obiad podwieczorek 

  5.DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych)                                                                                                    
MATKA                                                                       OJCIEC                                                                

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

ADRES ZAMELDOWANIA ADRES ZAMELDOWANIA 

  

Telefony kontaktowe  Telefony kontaktowe : 

e-mail : e-mail : 

 



 

 

6.INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW (opiekunów prawnych ) INFORMACJE                          
dot. DZIECKA(np. alergie i inne) 

 

7.KRYTERIA USTAWOWE PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA(wpisać x we właściwą kratkę) 

Lp. Kryteria Tak Nie Ilość punktów 
rekrutacyjnych 

1 Wielodzietność rodziny kandydata (troje dzieci i więcej )   10 
2 Niepełnosprawność kandydata   10 
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   10 
4 Niepełnosprawność obojga rodziców   10 
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   10 
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   10 
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą   10 
8. DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA (wpisać x we właściwą 
kratkę ) 

Lp. Kryteria Tak Nie Ilość punktów 
rekrutacyjnych 

1 Dziecko objęte obowiązkiem odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

  10 

2 Dziecko , którego rodzice/opiekunowie prawni pracują, 
prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie 
dziennym i deklarują korzystanie z oferty przedszkola 

  8 

3 Dziecko posiada rodzeństwo kontynuujące edukację 
przedszkolną w tym przedszkolu 

  6 

(Wzory oświadczeń stanowią załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do(…)na rok szkolny 2023/2024   
Załączniki składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentów; mogą być 
składane także w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę                                     
-Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.   

9. SDKŁADANE DO WNIOSKU ZAŁĄCZNIKI (proszę wymienić) 

1)…………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………….....
3)……………………………………………………………………………………………………….....
4)…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data……………………….   Czytelny podpis rodziców(opiekunów prawnych)…………………… 

                                       

 

 



WYMAGANE DO WNIOSKU OŚWIADCZENIA  I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW  
DZIECKA                 (jako obowiązkowe do wypełnienia i podpisu)                                                                                             

a) Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem 
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia                                                                                                                         

b) Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Przedszkola o zmianach sytuacji 
prawnej dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę  
przyjęcia dziecka do przedszkola    

              Data…………………  Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych……………………………                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                      …………………………… 

                            

                                                                                               Załącznik nr 1 do Wniosku 

                                                   OŚWIADCZENIE                                                                                                        
WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

Oświadczam, że dziecko ……………………………………………………………………………...... 

                                                                                       (imię i nazwisko kandydata) 

o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn. w której 
jest troje i więcej dzieci.                                                                                                                    
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Data……………………….. Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych…………………….................... 

                                                                                           …………………….. 

   

                                                                                                                                   Załącznik nr 2 do Wniosku 

                                                           OŚWIADCZENIE                                                                                             
WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ 
NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM* 

Oświadczam, że:                                                                                                                                              
a)  jestem osobą samotnie wychowującą dziecko……………………………………………………. 

                                                                                                        (imię i nazwisko kandydata) 

b)  nie wychowuję wspólnie żadnego dziecka z jego rodzicem.                                                                    
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Data…………………….  Czytelny podpis rodzica……………………………………………………..                        
*zgodnie z art.20 b ustawy z dnia7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz.U z 2016r poz. 1943, 1954, 1985, 
2169 z późn.zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowca, 
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że taka 
osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  z jego rodzicem.                                                                       



  

                                                                                                                                   Załącznik nr 3 do Wniosku 

                                                            OŚWIADCZENIE                                                            
WNIOSKODAWCY-MATKI DZIECKA O ZATRUDNIENIU LUB NAUCE                                                                                                                         

Oświadczam, że jestem osobą  (proszę  odpowiednie zaznaczyć )                                                                  

1.  pracującą  TAK  □      NIE □ 

2.  uczącą się w systemie dziennym   TAK □     NIE □                                                                                            
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Data…………………….. Czytelny podpis rodzica………………………………………….. 

                                                                                                                                   Załącznik nr4 do Wniosku 

                                                 

                                                              OŚWIADCZENIE                                                                                                                     
WNIOSKODAWCY- OJCA DZIECKA  O ZATRUDNIENIU LUB NAUCE 

Oświadczam, że jestem osobą (proszę odpowiednie zaznaczyć)                                                               

1. pracującą  TAK □      NIE □                                                                                                                                         
2. ucząca się w systemie dziennym  TAK □     NIE □                                                                                              
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Data………………………..  Czytelny podpis rodzica……………………………………………………… 

 

 

 


