
Dyrektor  

Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Gruszowie Wielkim 
 

Wniosek 

o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

na rok szkolny 2019/2020 

 

 I. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych: 

1. Nazwisko i imię/imiona kandydata 
 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. 
PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Adres zamieszkania kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Numer domu  

5. 

 

Dane matki/ opiekunki 

prawnej kandydata 

 

Imię: Nazwisko: 

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Numer domu   

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

6. 

Dane ojca/ opiekuna 

prawnego kandydata 

 

Imię: Nazwisko: 

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Numer domu   

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku  

potwierdzających ich spełnianie 
 
*Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK 
i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
Zgłoszenie kryterium 

do oceny  Tak 

1. 
Wielodzietność rodziny 

kandydata 
 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata * 

 

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata 

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

niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne 

 

3. 

Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne* 

 

4. 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców kandydata 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności    lub 

orzeczenia równoważne* 

 



5. 
Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne* 

 

6. 
Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu 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* 

 

*Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania   

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........ 
 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy 

Dąbrowa Tarnowska 

 

* Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK   

i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium 
 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
Zgłoszenie kryterium 

do oceny  Tak* 

1. 
Dziecko, którego rodzice oboje pracują lub uczą 

się w trybie dziennym 

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce obojga rodziców 
(lub samotnego rodzica) * 

 

2. 

Dziecko, którego rodzic/rodzice (opiekun 

prawny/opiekunowie prawni) mieszkają na 

terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych w 
Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego 

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Dąbrowie Tarnowskiej* 

 

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.” 
 

Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……………….  

 

 

………………………………… 
Podpis rodzica 

 

Pouczenie  
1. Dane osobowe podane w zgłoszeniu zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania 
rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 

Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.). 
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku. 
 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

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

2. 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 art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, 

ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela; 

 

 
………………………………… 

Podpis rodzica 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3teltqmfyc4mzxgq2tmojyha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3teltqmfyc4mzxgq2tombsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3te

