
………………………………………………………………………………  
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica/ prawnego opiekuna/ kandydata 

 
………………………………………………………………………………  

Adres do korespondencji 

……………………………………………………………………………… 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie 
ul. Szkolna 23 62-640 Grzegorzew  
Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego 

 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców ( prawnych opiekunów) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata              

               
2. Data i miejsce urodzenia kandydata              

               

3. PESEL kandydata              
 

w przypadku braku PESEL serię i numer 
            

             

 paszportu lub innego dokumentu              

 potwierdzającego tożsamość              

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata  Matki  

      

    Ojca  
     

5. Adres miejsca zamieszkania  Kod pocztowy  
 rodziców i kandydata              
  

Miejscowość 
       

    

     

   Ulica  
     

   Numer domu  
     

6. Adres poczty elektronicznej  Telefon do kontaktu  
 

i numery telefonów rodziców Matki 
  

 Adres poczty  

 kandydata  elektronicznej  

   Telefon do kontaktu  
  

Ojca 
  

  Adres poczty  

   elektronicznej  

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie – Prawo oświatowe  
L.p Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie 

   kryterium 

   do oceny 

   TAK NIE 
     

1 2 3 4 5 

1. Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

 rodziny kandydata    

2. Niepełnosprawność Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze   

 kandydata względu na niepełnosprawność lub 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   



3. Niepełnosprawność Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu   

 jednego z rodziców niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu   

 kandydata przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji   

  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   

  niepełnosprawnych   

4. Niepełnosprawność Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu   

 obojga rodziców niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu   

 kandydata przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji   

  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   

  niepełnosprawnych   

5. Niepełnosprawność Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu   

 rodzeństwa kandydata niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu   

  przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji   

  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   

  niepełnosprawnych   

6. Samotne Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub   

 wychowywanie separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym   

 kandydata w rodzinie wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka   

  wspólnie z jego rodzicem   

7. Objęcie kandydata Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą   

 pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i   

  systemie pieczy zastępczej   

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Gminy Grzegorzew 
L. p Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie 

   kryterium 

   do oceny 

   TAK NIE 
     

1 2 3 4 5 
     

1. Oboje rodziców Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców   

 pracujących zawodowo ze wskazaniem miejsca i nazwy zakładu pracy.   

     

2. Rodzeństwo kandydata Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata   

 realizuje wychowanie do przedszkola   

 przedszkolne    

 lub obowiązek nauki    

 w przedszkolu / szkole    

3. Lokalizacja przedszkola Oświadczenie o lokalizacji przedszkola względem miejsca   

 jest korzystna zamieszkania lub miejsca pracy   

 ze względu na miejsce    

 pracy rodzica    

 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 

 
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.233 kk). 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych  

z postępowaniem rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia RODO o ochronie danych  
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych 
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie 
odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia RODO 

 

…………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………  
Data 

 
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica(opiekuna prawnego) 


