
Samorządowe Przedszkole Nr  1 w Bychawie   ul. Partyzantów 5    23-100 Bychawa                

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA                                                                                        

na rok szkolny 2018/2019 

A. Dane osobowe  

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  

2. Dane rodziców/ opiekunów dziecka: 

Dane rodziców/opiekunów  matka ojciec 

Imię i nazwisko  

 

 

Adres zamieszkania                       

 

 

Adres poczty e-mail 

Telefon kontaktowy 

  

 

B. Kryteria 

Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia do przedszkola , zgodnie z 

obowiązującymi  zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Zaznaczenie 

kwadratu „ ODMOWA” oznacza, ze rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku 

oznaczenia „ ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, ze dziecko danego kryterium nie 

spełnia. Podawane dane dotyczą dziecka wskazanego  w punkcie A.  

Kryteria ustawowe 

 TAK NIE ODMOWA 

1.dziecko zamieszkałe na terenie gminy 

 

   

2. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności 

   

3. dziecko jest niepełnosprawne 
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 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 ( Dz.U. z 2011 r. nr 127,poz 721 ze zm.) 

   

4. jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny 
załącznik: oświadczenie rodzica/opiekuna 

   

5. oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni  
załącznik: oświadczenie rodzica/opiekuna 

   

6.   rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne 
załącznik: oświadczenie rodzica/opiekuna 

   

7. dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie 
załącznik: prawomocny wyro sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

   

8. dziecko  jest objęte pieczą zastępczą    



załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( 

Dz.U. z 2013 r. poz. 135). 

Kryteria organu prowadzącego przedszkole 

9.pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub 

prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie 

nauki w systemie dziennym 4 pkt 
załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

   

10.pozostawanie rodziny pod nadzorem kuratorskim lub wsparciem 

asystenta rodziny 3 pkt 
załącznik: oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 

   

11. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola 2 pkt 
załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

   

 

Deklarowany czas pobytu  od………...do………..                                                                                                  

Posiłki :    TAK       NIE   ( wybraną odpowiedź podkreślić)                                                                       

Dowożenie autobusem szkolnym :   TAK       NIE    ( wybraną odpowiedź podkreślić)                           

( dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przypadku gdy 

droga dziecka z domu do przedszkola przekracza 3 km.)  

C. Inne informacje o dziecku ( uznane przez rodzica za ważne) 

......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Art.155 Prawo oświatowe : W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce o której mowa w art. 2 pkt 8 odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

D. Oświadczenie wnioskodawcy:                                                                                    
Oświadczam, ze wszystkie podane w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywego oświadczenia.                                                                                                           
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych ( tekst jednolity – Dz.U 2016 r. poz. 922)  

  

Do wniosku dołączam oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie…………………………. 

 

 

 

                        …………………………                 …………………………………………………………………                    ……………………………………………………………                                                   

          Data                               ( podpis matki opiekuna prawnego)              ( podpis ojca/ prawnego opiekuna) 


