
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola  
Jodełka na rok szkolny 2019/20 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (POLA SZARE naleŜy wypełnić czytelnie LITERAMI DRUKOWANYMI) 

1. Nazwisko i imię kandydata:  

2. Data urodzenia kandydata:  Miejsce urodzenia:  

3. PESEL kandydata:  

4. 
Adres zamieszkania 
kandydata 

 

5. 
Adres zameldowania 
kandydata 

 

 Dane Rodziców/Opiekunów Matka Ojciec 

6. Nazwiska i imię/imiona    

7. PESEL   

8. Numer telefonu   

9. E-mail   

 
II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do 
wniosku potwierdzających ich spełnianie (we właściwej rubryce „Tak/Nie” przy kaŜdym z 7 kryteriów 
wstaw znak X) 

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie  

1. 
Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2. 
Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie* o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospraw-
ności 

  

3. 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata 

Orzeczenie* o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równowaŜne 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, z późn. zm.) 

  

4. 
Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

Orzeczenia* o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równowaŜne 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, z późn. zm.) 

  

5. 
Niepełnosprawność  
rodzeństwa 
kandydata  

Orzeczenie* o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równowaŜne 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, z późn. zm.) 

  

6. 
Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

Dokument* poświadczający: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz niewychowywaniu Ŝadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

  

7. 
Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument* poświadczający 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, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) 

  

* 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 …………...... 



 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie NR XXVII/227/2017 
z dnia 23 lutego 2017 r. (we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy kaŜdym z 4 kryteriów wstaw znak X) 
Lp Kryterium Tak Nie 

1. 
Kandydat w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

  

2. 
Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują (poświadczenie z zakładu pracy 
u dołu strony)  

  

3. Kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego przedszkola.   

4. 
Kandydat posiada rodzeństwo, które uczęszczało do danego przedszkola lub 
rodzice/opiekunowie prawni kandydata uczęszczali do danego przedszkola. 

  

 

1. Zgodnie z Art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 
dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam oświadczenia1 o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ………………. 
 

IV. Kryteria dodatkowe Przedszkola „Jodełka” 
Lp Kryterium Tak Nie 

1. Deklaruję regularne wpłaty na Radę Rodziców   

2. Miejsce zamieszkania Kandydata w pobliŜu siedziby Przedszkola „Jodełka”    
 

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. 
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, pod rygorem odpowiedzialności karnej, Ŝe podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Deklaruję pobyt dziecka w Przedszkolu min. 4 godziny dziennie ponad podstawę programową. 
3. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki będę zobowiązany(a) 

potwierdzić wolę korzystania z usług placówki w terminie podanym w harmonogramie postępowania 
rekrutacyjnego.  

4. Mam świadomość, Ŝe brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy 
zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce.  

5. WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie 
z przepisami RODO. 

 
  …………………………………… ……………………….……………………… 
  Data  Czytelny podpis rodzica / opiekuna 

POŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIA Z ZAKŁADÓW PRACY 
Matki Ojca 

  

                                                 
1 Zgodnie z Art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 



 

Załącznik do pkt. 1 kryteriów ustawowych 

 

Imię i Nazwisko 

………………………………………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

.……………………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, oświadczam, że (imię i nazwisko dziecka) 

…………………………………………………………………………….., 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się 

(proszę podać liczbę) ………………………………. dzieci. 

 

Tczew, dnia ………………………  ………………………… 

  (czytelny podpis) 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/227/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  

do przedszkola / oddziału przedszkolnego 

 

Ja niżej podpisana/y ..........................................................................  

zamieszkała/y ....................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr  .......................................  

wydanym przez .................................................................................  

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego (imię i nazwisko rodzeństwa, 

data urodzenia)  ................................................................................  

aktualnie uczęszcza do (nazwa, adres placówki)  .............................  

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

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

Tczew, dnia ………………………  ………………………… 

  (czytelny podpis) 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/227/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu ich lub rodzeństwa 

kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego 

 

Ja niżej podpisana/y ..........................................................................  

zamieszkała/y ....................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr  ........................................  

wydanym przez ..................................................................................  

* Oświadczam, że w latach ……………………………. uczęszczałem 

do (adres, nazwa placówki) ………………..…………………………… 

lub 

* Oświadczam, że w latach ……………………………. do (adres, 

nazwa placówki) …………………………………………………………. 

uczęszczał/a (imię i nazwisko dziecka) ………………………………. 

(data urodzenia dziecka) …………………………….. – brat/siostra 

kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego.  

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

Tczew, dnia ………………………  ………………………… 

  (czytelny podpis) 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/227/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską,  
pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę 

Ja niżej podpisana/y ..........................................................................  
zamieszkała/y ....................................................................................  
legitymująca/y się dowodem osobistym nr  .......................................  
wydanym przez .................................................................................  
* Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską nad 
małoletnimi: 
- imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................  
data urodzenia dziecka ............................................................................................  
- imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................  
data urodzenia dziecka ............................................................................................  

lub 
* Oświadczam, że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi: 
- imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................  
data urodzenia ..........................................................................................................  
- imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................  
data urodzenia ..........................................................................................................  

lub 
* Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi: 
- imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................  
data urodzenia ..........................................................................................................  
- imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................  
data urodzenia ..........................................................................................................  

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 
Tczew, dnia ………………………  ………………………… 

  (czytelny podpis) 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/227/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. 

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu 

Ja niżej podpisana/y ........................................................................................................................  

zamieszkała/y ..................................................................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr  ......................................................................................  

wydanym przez ................................................................................................................................  

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Tczew, dnia.............................  ..................................................... 
  (czytelny podpis) 

 

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu 

Ja niżej podpisana/y ........................................................................................................................  

zamieszkała/y ..................................................................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr  ......................................................................................  

wydanym przez ................................................................................................................................  

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Tczew, dnia.............................  ..................................................... 
  (czytelny podpis) 

 

 

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

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/227/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. 

Oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  

do przedszkola / oddziału przedszkolnego 

Ja niżej podpisana/y ........................................................................................................................  

zamieszkała/y ..................................................................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr  ......................................................................................  

wydanym przez ................................................................................................................................  

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego (imię i nazwisko rodzeństwa, data urodzenia)  ......................................................  

aktualnie uczęszcza do (nazwa, adres placówki)  ...........................................................................  

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

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Tczew, dnia ………………………  ………………………… 

  (czytelny podpis) 
 


