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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY  

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. WITOSA W MOTYCZU  
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

  
I. PODANIE 
 
Proszę o przyjęcie dziecka …………………………………………………………............... 
                                                                              (Imię i nazwisko dziecka) 

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu  
 
od dnia…………………………………………………………………………………………… 
 
II. DANE O DZIECKU I RODZINIE 
 
1.Dane identyfikacyjne dziecka 

Numer PESEL 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

Szkoła, w której obwodzie mieszka dziecko (nazwa i adres szkoły) 
 

 
2. Adres zamieszkania dziecka 

Ulica 
 

Numer domu 
 

Numer lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

 
3. Adres zameldowania dziecka(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica 
 

Numer domu 
 

Numer lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

 
4. Dane matki/prawnej opiekunki                                     Dane ojca/prawnego opiekuna 

Imię 
 

Nazwisko 
 

Imię 
 

Nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny jak w 
dowodzie osobistym. 
 

Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny jak w 
dowodzie osobistym. 
 

Telefon kontaktowy 
 

Telefon kontaktowy 
 

Adres email 
 

Adres email 
 

 
5. Informacje o rodzinie 
Rodzina (podkreślić właściwe): pełna / niepełna 
Liczba dzieci w rodzinie………………………………………………………………………………………….. 
Rodzeństwo (podać imiona i rok urodzenia) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
6. Dziecko będzie zgłoszone do świetlicy szkolnej (podkreśl wybrane) 
                                      TAK                   NIE 
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III. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
1.  Przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu 
2. Terminowe uiszczanie opłat za żywienie dziecka w wyznaczonym terminie do 10 każdego  
    miesiąca (dotyczy dzieci korzystających z gorących posiłków jednodaniowych  przygotowanych  
    w szkole) 
 
IV. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach 
do wniosku potwierdzających ich spełnianie
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*) we właściwej rubryce (TAK/NIE), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 

Lp. Kryterium  
 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium TAK*) NIE*) 

1. Wielodzietność rodziny 
dziecka 

Oświadczenie
2
 o wielodzietności rodziny dziecka   

 
2. 

Niepełnosprawność 
dziecka 

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

  

 
3. 

Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
dziecka 
 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2046 i 1948). 
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. 

  

 
4. 
 

 Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
dziecka 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2046 i 1948). 
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 . 

  

 
5.  
 

Niepełnosprawność 
rodzeństwa dziecka 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2046 i 1948). 
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 . 

  

 
6.  

Samotne wychowanie 
dziecka 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
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 w rodzinie
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samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
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 (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 575, 1583 i 1860). 

 
7.  
 

Objęcie dziecka pieczą 
zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860). 
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

5
 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w 

punkcie…………………………… 
 
 
Oświadczenia wnioskodawcy: 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
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2. Wyrażam 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz.926 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………..……………………………..……….. 
Miejsce i data                                      czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka  
 
 
 
 
 
1
Zgodnie z Art.20 ust. 2 i 3 ustawy o ustawie oświaty w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek 

zamieszkania na obszarze danej gminy niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
 
2
Zgodnie z Art.20t ust.6 ustawy o systemie oświaty 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 złożenie fałszywego oświadczenia…. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
3
Zgodnie z Art.20b pkt2 ustawy o systemie oświaty definicja samotnego wychowywania dziecka oznacza wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę wdowca, osobę pozostającą w separacji oznaczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
 
4
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz. pkt 8). Oświadczenia 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 
5
Zgodnie z art20t ust.2 pkt1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

kandydata poszczególnych kryteriów. 
 
6
 Zgodnie z Art.20t ust. 6 Ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata 

kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest 
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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Zgodnie z Art. 233 §1 Kodeksu Karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna nieprawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”  

 
……………………………………… 
Imię i nazwisko 
……………..…………………………… 
Numer i seria dokumentu tożsamości 
 
 

Oświadczenie 
 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1
, oświadczam, że …….. / 

wybierz właściwy tekst /. 
 
1. Imię i nazwisko dziecka  ……………………………………………………... wychowuje się w rodzinie 
wielodzietnej, w której wychowuje się ( troje, czworo, pięcioro…..) dzieci. 
 
 
2. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………. wychowuję samotnie, 
jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuje żadnego dziecka z jego rodzicem. 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Data  i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 

 
1
 Zgodnie z Art.20t ust. 6 Ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 

spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Zgodnie z Art. 233 §1 Kodeksu Karnego „Kto składając zeznanie mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy 
zezna nieprawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 
 
 
V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
1.Uprzedzony/eni o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam/y, że dane 
   przedstawione w karcie są prawdziwe. 
2.Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów 
   edukacyjnych oraz ewidencyjnych związanych z realizacją zadań statutowych oraz  
   przeprowadzoną rekrutacją , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  
   danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
3. Wyrażam/my zgodę na publikację prac, rysunków i innych wytworów dziecka jak również  
     zdjęć jego wizerunku z zajęć, uroczystości oraz innych imprez szkolnych w celu promocji szkoły. 
 
 

Data wypełnienia 
zgłoszenia 
 
 

Czytelny podpis 
matki/prawnej opiekunki 
 

Czytelny podpis 
ojca/prawnego opiekuna 
 

 
 

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Jest to materiał 
pomocniczy przy kwalifikacji dzieci. 


