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WYPEŁNIA SZKOŁA 

data przyjęcia wniosku  

podpis przyjmującego wniosek  

 

 

 

 Dyrektor 

 Publicznej Szkoły Podstawowej  

 w Jeziorze 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

do Oddziału Przedszkolnego 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

I. PREFEROWANE PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

w przypadku złożenia wniosku do innych placówek wychowania przedszkolnego należy wpisać nazwę 

przedszkola / oddziału przedszkolnego, do których złożono wnioski w kolejności od najbardziej 

do najmniej preferowanego. 

 

 

WE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKACH KOLEJNOŚĆ PREFEROWANYCH 

PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH MUSI BYĆ TAKA SAMA. 

 

 

Pierwszy wybór:  

Drugi wybór:  

Trzeci wybór:  

   

 

II. DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Nazwisko:  

Imię:  

Data urodzenia:  

Miejsce urodzenia:  

Adres zameldowania:  

Adres zamieszkania:  

PESEL:             

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
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III. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

Imię:   

Nazwisko:   

telefon domowy: 
(o ile posiadają) 

 
 

telefon komórkowy: 
(o ile posiadają) 

 
 

adres poczty 

elektronicznej: 
(o ile posiadają) 

  

 

 

 

Adres zamieszkania Rodziców / opiekunów prawnych 

  matka/opiekun prawny ojciec/ opiekun prawny 

Ulica, nr domu 

i mieszkania: 

  

Kod, miejscowość: 
  

 

 

IV. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

 

Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

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

data i podpis matki / opiekuna prawnego                              data i podpis ojca / opiekuna prawnego 
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Do wniosku załączam zaznaczone poniżej oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  

i samorządowych: 

l.p.  KRYTERIA USTAWOWE 

1  

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. „Ja niżej podpisany/podpisana 

świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam 

że   …………………………………………………………….. 

                                    imię i nazwisko kandydata 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się (troje, czworo, 

pięcioro)………………………….dzieci.”                           

                                                                                        ………………………. 

                                                                                               podpis rodzica  

2 
orzeczenie o niepełnosprawności  kandydata 

3  orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata 

4  orzeczenie o niepełnosprawności obojga  rodziców kandydata 

5  orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata 

6 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu - 

„Ja niżej podpisany / podpisana świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia, oświadczam, że  …………………………………………….. 

                                                                                    imię i nazwisko kandydata 

wychowuję samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca 

w separacji orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) 

i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem”. (niepotrzebne skreślić) 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

7  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

KRYTERIA SAMORZĄDOWE 

1  
dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się 

o przyjęcie do przedszkola w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.   

2  dziecko jest z rodziny objętej  nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

3 
oboje rodzice dziecka pracują lub rodzic samotnie wychowuje dziecko i pracuje/studiuje, 

prowadzą/dzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarcza.  

4  
rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze 

w roku szkolnym 2022/2023 

5   rodzice kandydata mieszkają na terenie Gminy Pniewy i rozliczają podatek dochodowy 

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu  

6  istnieje potrzeba zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie  


