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Data wpływu wniosku Numer nadany przez komisję 

rekrutacyjną 

  

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

                                     Nazwisko i imię wnioskodawcy 
….......................................................... 

                          Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 
…........................................................... 

     Dyrektor 

     ………………………................................................. 
/nazwa i adres przedszkola/ 

 

WNIOSEK
1
 

o przyjęcie do publicznego przedszkola 

 

I. Dane dotyczące kandydata 

 
1. Imię/imiona i nazwisko  

 

 

 

2. Data urodzenia  

 
 

 
3. Numer PESEL

2
  

 
           

4. Adres miejsca zamieszkania
3
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dane dotyczące rodziców kandydata 

 

Rodzaj danych RODZIC RODZIC 

1. Imię i nazwisko   

 

 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

(miejscowość, kod pocztowy, 

ulica, nr domu, mieszkania) 

 

 

 

 

 

3. Numer telefonu
4
   

 

 

4. Adres poczty elektronicznej  

 

 

 

                                                 
1
 Wniosek dotyczy także dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. 

2
 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. Zgodnie z art. 26 KC „Art. 26 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce 

zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone 

wykonywanie władzy rodzicielskiej.§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u 

żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.” 
4
 Podanie danych w punkcie 3 i 4 nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie 

rekrutacji. 
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III. Informacja o wyborze przedszkola – wypełniamy, gdy rodzice kandydata korzystają z prawa złożenia wniosku do 

więcej niż jednego publicznego przedszkola – wpisane w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. 

 

 

Wybór szkoły 

 

Nazwa  przedszkola Adres przedszkola 

Pierwszy wybór 

 

  

Drugi wybór 

 

  

Trzeci wybór 

 

  

 
IV. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego  

 

 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium TAK NIE Odmawiam 

podania 

danych
5
 

1 wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata    

2 niepełnosprawność 

kandydata 

Dokumenty dotyczą kryterium 2, 3, 4, 5  

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z 

późn.zm.) 

 

Oryginał , notarialnie poświadczona kopia 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 lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

   

3 niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

   

4 niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

   

5 niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

   

6 samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem 

Oryginały , notarialnie poświadczone kopie albo w 

postaci urzędowo poświadczonych zgodnie z art. 

76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego odpisów lub 

wyciągów z dokumentów lub kopie poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

   

7 objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn.zm.) 

   

 

                                                 
5) Odmowa podania danych powoduje, że kryterium nie będzie brane pod uwagę mimo, że faktycznie istnieje i nie będzie stanowić 
podstawy odwołania. 
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Oświadczenia: 

1. Dotyczy Cz. IV, pkt 1: 

 

Oświadczam/y, że jesteśmy rodziną wielodzietną w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź.zm.) 

Oświadczenie składamy z klauzulą ”Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. 

 

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

     /czytelne podpisy rodziców/ 

 

      2. Dotyczy Cz. IV, pkt 6: 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko oraz, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. Oświadczenie składam z klauzulą ”Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

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

     /czytelny podpis rodzica/ 

 
V. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego określone przez organ 

prowadzący w uchwale  Nr XXII/193/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego 

organem prowadzącym jest gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 800). 

 

 

Lp. 
 

Kryterium 

Dokument 

potwierdzający 

spełnienie 
kryterium 

TAK NIE 
Odmawiam 

podania danych6 

 

Czytelne podpisy rodziców 

potwierdzających spełnienie kryterium 

1. podpis rodzica 

2. podpis rodzica 
 

1 Zatrudnienie obojga rodziców 

na podstawie umowy o pracę, 

wykonywanie pracy na 

podstawie umowy 

cywilnoprawnej, pobieranie 

nauki w trybie dziennym, 

prowadzenie działalności 

gospodarczej 

oświadczenie   

 

  

1……………………….. 

 

2……………………….. 

 

2 Uczęszczanie rodzeństwa 

kandydata do przedszkola, w 

którym zostaje złożony 

wniosek 

oświadczenie    1……………………….. 

2……………………….. 

 

3 Deklaracja czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu 

powyżej 8 godzin dziennie 

oświadczenie    1……………………….. 

2……………………….. 

 

4. Miejsce zamieszkania w 

odległości do 3 km od 

przedszkola, do którego jest 

składany wniosek 

oświadczenie    1……………………….. 

2……………………….. 

5.  Deklaracja czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu 

powyżej 6 godzin dziennie 

oświadczenie    1……………………….. 

2……………………….. 

 

                                                 
6
 Odmowa podania danych powoduje, że kryterium nie będzie brane pod uwagę mimo, że faktycznie istnieje i nie będzie stanowić podstawy 

odwołania. 
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Pouczenie: 

1. Obowiązek podawania we wniosku danych identyfikacyjnych i oświadczeń dotyczących kryteriów wynika z przepisu art. 

131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.). 

2. Dane zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do 

publicznego przedszkola, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, do którego 

został złożony wniosek. Wnioskodawca zapoznał się z Klauzulą informacyjną wynikającą z przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

Do wniosku dołączam …………………..załączników. 

 

 

 

Brodnica, dn. ….........................................   

 

 

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

    /czytelne podpisy rodziców składających wniosek/ 


