
…………………., dnia ……………………………

Dyrektor
 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Im. Kazimierza Wielkiego 

w Słomnikach 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Słomnikach 

dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane kandydata 

1.Imię:  

2.Nazwisko:  

3.Data urodzenia: dd   m   r     

4.PESEL:            

5.Seria i numer paszportu/ inny dokument 

potwierdzający tożsamość: 
(jeżeli brak numeru PESEL) 

 

ul.  

6. Adres zamieszkania:    -     

ul.  

7. Adres zameldowania: 
  -     

Dane matki kandydata 

1.Imię:  

2.Nazwisko:  

ul.  

3.Adres zamieszkania:    -     

4.Adres poczty elektronicznej:  

5.Numer telefonu:  

Dane ojca kandydata 

1.Imię:  

2.Nazwisko:  

ul.  

3.Adres zamieszkania:    -     

4.Adres poczty elektronicznej:  

5.Numer telefonu:  

Preferencje wyboru przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

Preferencja Nazwa przedszkola, szkoły, adres 

Pierwszy wybór:  

Drugi wybór:  

Trzeci wybór:  
 

Korzystanie ze świetlicy ( proszę zakreślić tak lub nie i uzupełnić dane) 

Dziecko będzie korzystało ze świetlicy  TAK ( w godz. od…………do………..)  NIE 

Dziecko będzie korzystać z obiadów TAK NIE 



Do wniosku dołączam: 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzaj ący spełnienie kryterium tak nie 
Kryteria okre ślone w ustawie o systemie oświaty 

1 
Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata   

2 
Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności kandydata 

  

3 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
/opiekunów kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  jednego 
z rodziców / opiekunów kandydata (wpisać kogo dotyczy) 
 
…………………………………………………………………………. 

  

4 
Niepełnosprawność 
obojga  rodziców 
/opiekunów kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  obojga  
rodziców / opiekunów kandydata 

  

5 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa  kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  
rodzeństwa  kandydata (wpisać kogo dotyczy) 
 
…………………………………………………………………………. 

  

6 
Samotne wychowywanie 
kandydata  w  rodzinie 

Dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem. 

  

7 
Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

  

Kryteria w II etapie rekrutacji 

8 

Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, 
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie 
nauki w systemie dziennym 

Oświadczenie  

  

9 

Dziecko wychowuje się w rodzinie mającej trudną 
sytuację rodzinno – wychowawczo – opiekuńczą. 
Rodzina objęta jest pomocą przez Gminny Ośrodek 
pomocy Społecznej 

Oświadczenie 

  

10 
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do ZSO w 
Słomnikach 

Oświadczenie    

11 

Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu, 
prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie 
nauki w systemie dziennym 

Oświadczenie 

  

 
 
Zgadzam się na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych i  elektronicznych, w tym 
internetowych, związanych z życiem szkoły/przedszkola  TAK /  NIE  
 

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

       (podpis matki)                                                                                                                 (podpis ojca) 

 

 

 Oświadczenie wnioskodawcy: 
 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne  
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia2. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla 
celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 

3. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości zmiany zdania w kwestii wykorzystania wizerunku mojego 
dziecka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do sekretariatu szkoły. 

 
Do wniosku dołączam ksero aktu urodzenia dziecka 
 
 
 
______________________                                                                     ______________________________________ 
   Miejscowość, data                                                                                             czytelny podpis rodzica / opiekuna 


