
…………………………., dnia ………............ 2020 r. 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

 

przy Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach  

   

na rok 2020/2021 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

NAZWISKO   IMIĘ/IMIONA   

DATA URODZENIA 
  
 

PESEL                       

MIEJSCE URODZENIA 
 

 

SERIA I NUMER PASZPORTU 
 

 

INNY DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY 

TOŻSAMOŚĆ 

 

ADRES ZAMELDOWANIA 

 

 

 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

 

SZKOŁA OBWODOWA 
(proszę podać dokładny adres)  

 

 
 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DANE MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ/IMIONA 

 

    

NAZWISKO/NAZWISKA 

 

    

ADRES ZAMELDOWANIA 
  

 

  

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

    

TELEFON KONTAKTOWY     

ADRES E-MAIL   

 

 
 

** Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. 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. 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. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można 

mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28 Kodeksu Cywilnego).



Załącznik nr 1 do wniosku 

 

 

L

p. 

Kryteria Liczba 

punktów 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni 

opiekunowie dołączają do wniosku 

(potwierdzające spełnianie 

kryteriów).* 

 

Tak/Nie 

(wypełnia rodzic/ 

opiekun prawny) 

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Wielodzietność rodziny  

kandydata 

200 pkt 

 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata, która wychowuje troje  

i więcej dzieci. 

 

 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

200 pkt Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności  lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów  

z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

200 pkt j. w.  

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

200 pkt j. w.  

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

200 pkt j. w.  

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata 

w rodzinie 

200 pkt Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separacje lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu dziecka wspólnie  

z jego rodzicem. 

 

 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

200 pkt Dokument poświadczający objecie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej 

 

 

 

Kryteria samorządowe - 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego 

 

 

 

1. Dziecko zameldowane  

na terenie gminy Liszki. 

 

 

32 pkt 

Oświadczenie o miejscu zameldowania 

dziecka, które ubiega się o przyjęcie  

do oddziału przedszkolnego. 

 



2. Dziecko, którego 

rodzice/opiekunowie 

prawni albo 

rodzic/opiekun prawny 

(stosuje się do 

rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie 

wychowującego dziecko) 

mieszkają  

w gminie Liszki  

i rozliczają podatek 

dochodowy  

od osób fizycznych w 

Pierwszym Urzędzie 

Skarbowym w Krakowie 

(Gmina Liszki). 

 

16 pkt 

Dokument potwierdzający zamieszkanie 

rodziców w Gminie Liszki i rozliczanie 

podatku dochodowego w Pierwszym 

Urzędzie Skarbowym w Krakowie  

(Gmina Liszki). 

 

3. Dziecko, którego oboje  

rodzice/opiekunowie 

prawni pracują, 

wykonują pracę na 

podstawie umowy 

cywilnoprawnej,  

uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą 

– kryterium stosuje  

się również  

do rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie 

wychowującego dziecko. 

 

8 pkt 

Zaświadczenie o zatrudnieniu, dokument 

potwierdzający wykonywanie pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 

zaświadczenie o uczęszczaniu do 

szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk 

ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej oraz 

informacja z Krajowego Rejestru 

Sądowego, zaświadczenie  

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

 

4. Dziecko, którego 

rodzeństwo w roku 

szkolnym, którego 

dotyczy rekrutacja 

będzie kontynuowało 

wychowanie 

przedszkolne lub naukę 

w szkole podstawowej 

wskazanej we wniosku. 

4 pkt Oświadczenie rodzica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do wniosku 

 

 

Oświadczenie o miejscu zameldowania i zamieszkania dziecka 

wraz z rodzicem/opiekunem prawnym 
 

Oświadczam, że moje dziecko: 

 

....................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko dziecka 
 

 

urodzone ………….................................................... w .............................................................,  
                                        data urodzenia dziecka                                                                                       miejsce urodzenia 
 

 

Pesel .................................................... 
     

 

Zameldowane jest pod wskazanym niżej adresem: 

 

miejscowość: ……................................................................ numer domu: ………………….. 

 

kod pocztowy: ...................................................................... . 

 

Zamieszkuje** pod adresem: 

 

miejscowość: ……................................................................ numer domu: ………………….. 

 

kod pocztowy: ...................................................................... . 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

1. Oświadczam/y*, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.  Prawdziwość 

danych potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem.  

2. Oświadczam/y*, że wyrażam/y* zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego/naszego* dziecka na potrzeby procesu rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej. 

 

  

......................................................... 
         (miejscowość, data) 

1) ................................................................... 
        czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego* 

 

 

2) ................................................................... 
          czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


