
 

 

             
 

 
   Pieczęć wpływu                                                                                                                                            

                                                                                                                                    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, 

Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W BORZE ZAJACIŃSKIM 

na rok szkolny 2021/2022 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim. 

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym  

A. Dane osobowe 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA  

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL 

           

w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

data 

urodzenia/miejsce 
dzień   miesiąc   rok 

    miejsce urodzenia 

DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 matka / opiekun prawny* ojciec / opiekun prawny* 

imię   

nazwisko   

telefon 

kontaktowy 

  

adres e-mail   

ADRESY ZAMIESZKANIA  

 dziecko matka / opiekun prawny* ojciec / opiekun prawny* 

miejscowość    

ulica    

nr domu nr mieszk.    

kod pocztowy 
   

poczta    

B.  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych jednostek prowadzących 
          wychowanie przedszkolne 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej publicznej 
jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy 
wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych: 

 
Nazwa i adres wybranego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego lub innej formy wychowania 
przedszkolnego - w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanej 
 

1. 

2. 

3.  

 



 

 

C. Dodatkowo dołączono do deklaracji informacje o dziecku (np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, 

orzeczenie lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, itp.)      

 
                         TAK                                         NIE  

* art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). 
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie 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.  Deklaruję uczęszczanie dziecka w zakresie: 
      1. minimum programowego (5 godz.) 

       2. powyżej minimum programowego: 
           do 1 godz.                    do 2 godz.                 do 3 godz.              do 4 godz 

E.  Kryteria przyjęć 
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium 
należy zaznaczyć X. „ODMOWA” oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku zaznaczenia opcji „ODMOWA” w trakcie 
rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. 
Podawane dane dotyczą dziecka wskazanego w punkcie A. 

L.p. KRYTERIUM 
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM 

Tak Nie ODMOWA 
UDZIELENIA 
INFORMACJI 

1. Wielodzietność rodziny dziecka 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny.  

   

2. Niepełnosprawność dziecka 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu  
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności. 

   

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 
Orzeczenie o niepełnosprawności. 

   

4. Niepełnosprawność obojga  rodziców dziecka 
Orzeczenie o niepełnosprawności. 

   

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu  
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności. 

   

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  
akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

   

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

   

Pouczenie: 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim. 

Oświadczenie wnioskodawcy: 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku i załącznikach do wniosku dane 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku i załącznikach do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, Nr 101, poz. 922 z późn. zm.)  

 
                                                                                                    
 

        ………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                            Czytelny podpis rodziców  
                                                                                                                                                                                                                             / opiekunów prawnych 

  
 



 

 
W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, zostanie 
przeprowadzony II etap postępowania rekrutacyjnego w oparciu o dodatkowe kryteria ustalone przez Organ 
Prowadzący: 
 

L.p. KRYTERIUM 
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM 

Tak Nie ODMOWA 
UDZIELENIA 
INFORMACJI 

1. Aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata (rodzice 
pracują zawodowo, w gospodarstwie rolnym lub studiują  
w systemie dziennym) 
Zaświadczenie o zatrudnieniu, decyzja o podatku rolnym lub zaświadczenie  
z uczelni potwierdzające stan studiów. 

   

2. Korzystanie z oferty oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej w wymiarze powyżej podstawy programowej. 
Dane zawarte we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

   

3. Korzystanie z oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego  
przy szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata. 
Oświadczenie. 

   

4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej. 
Zaświadczenie o miejscu zamieszkania. 

   

5. Zadeklarowanie uczęszczania do oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej dzieci będących młodszym rodzeństwem 
kandydata. 
Deklaracja lub wniosek. 

   

 
 

        ………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                            Czytelny podpis rodzica 
 


