
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 02/2023   

Dyrektora Tęczowego Przedszkola w 

Dzierzgoniu.    

    

    

 Data przyjęcia wniosku:  (wypełnia przedszkole)    Nr dziennika………………………….    

    

                

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO TĘCZOWEGO   

PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY    

………………………..  

    

 Proszę o przyjęcie dziecka:    

    

Imię i nazwisko dziecka        

Data i miejsce urodzenia    

    

   

PESEL dziecka lub w przypadku 

braku należy wpisać serię i numer  

paszportu lub innego dokumentu    

   

Adres zamieszkania dziecka    

    

    

   

Adres zameldowania, jeżeli jest inny  

niż zamieszkania    

    

   

  do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu  od dnia  

…........................................   w godzinach od ………………. do ……………..    

    

Dane dotyczące rodziców/opiekunów:    

    

MATKA/OPIEKUNKA    OJCIEC/OPIEKUN    

(niepotrzebne skreślić)    (niepotrzebne skreślić)    

Imiona i nazwisko    

    

Imiona i nazwisko    

    

Adres miejsca zamieszkania    

    

Adres miejsca zamieszkania    

    



Telefon kontaktowy    

    

Telefon kontaktowy    

    

e-mail    

    

e-mail    

    

    KRYTERIA PRZYJĘĆ    

    (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)    

Kryteria obowiązkowe (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.    
z 2018 r. poz.996 ze zm.)        

1. Wielodzietność rodziny kandydata     załącznik: oświadczenie o 

wielodzietności rodziny kandydata.    

2. Niepełnosprawność kandydata załącznik: ksero orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze    

    względu na niepełnosprawność, ksero orzeczenia o niepełnosprawności 

lub     o stopniu niepełnosprawności lub ksero orzeczenia równoważnego w 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.    

z 2016 r., poz. 2046 i 1948) potwierdzone przez rodzica (opiekuna) 

dziecka za    

    zgodność z oryginałem    

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata    
Załącznik: ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub ksero orzeczenia równoważnego w rozumieniu    

    przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz.    

2046 i 1948) potwierdzone przez rodzica (opiekuna) dziecka za zgodność z   

oryginałem    

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata załącznik: ksero 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub ksero 

orzeczenia równoważnego w rozumieniu    

    przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej   i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.    

z 2016 r., poz. 2046 i 1948) potwierdzone przez rodzica (opiekuna) 

dziecka za       zgodność z oryginałem    

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata załącznik: ksero orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub    

    o stopniu niepełnosprawności lub ksero orzeczenia równoważnego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji    

    zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.    



z 2016 r., poz. 2046 i 1948) potwierdzone przez rodzica (opiekuna) 

dziecka za    

    zgodność z oryginałem    

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie załącznik: ksero 

prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 

lub ksero aktu zgonu potwierdzone przez rodzica (opiekuna) dziecka za 

zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o samotnym    

    wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie   

z jego rodzicem).    

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą załącznik: ksero dokumentu 

potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.  z 

2016 r. poz.575, 1583 i 1860)    

    potwierdzone przez rodzica (opiekuna) dziecka za zgodność z oryginałem    

     Ilość punktów    

Kryteria dodatkowe      
    

1.  Oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą 

się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą- kryterium stosuje się również do    

    rodzica samotnie wychowującego dziecko.    

(załączniki: oświadczenia obojga rodziców o zatrudnieniu, odbywaniu nauki w 

systemie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego    

    lub działalności gospodarczej)    

2.    

    

Rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację przedszkolną w 

Tęczowym Przedszkolu w roku szk. ………………….    
   

    (podać imię i nazwisko dziecka)    

3. Deklarowana we wniosku liczba godzin korzystania z wychowania 

przedszkolnego ponad 5-cio godzinny czas wychowania przedszkolnego.)    

    

4. Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu    

 rozwoju dziecka    
(załącznik: ksero opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej   potwierdzone 

przez rodzica (opiekuna) dziecka za zgodność z oryginałem)    

    Ilość punktów    

    

    

Łączna ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym: …………………       

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów.    

    

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.    

    



Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych 

zawartych w deklaracji.    

    

Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań.    

    

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z 

przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych dziecka oraz moich, 

przez dyrektora przedszkola zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. poz.1000 z późn. zm).    

    

    
    Podpis matki/prawnej opiekunki    Podpis ojca/prawnego opiekuna    

      

    
DECYZJE KOMISJI REKRUTACYJNEJ    

    

I. Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu dnia ….........................................................................    

    

1. Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola od dnia……………………………………….    

2. Nie zakwalifikowała w/w dziecka z powodu ………................................................................    

    

    

Podpisy członków komisji:    Podpis przewodniczącego komisji:    

     

    

II. Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu dnia …....................................................................    

    

1. Przyjęła w/w dziecko do przedszkola od dnia……………………………………………..    

2. Nie przyjęła w/w dziecka z powodu ………......................................................................    

    

Podpisy członków komisji:    Podpis przewodniczącego komisji:    


