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………………………………………………………………………………. 

( imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………………………………………… 

( adres do korespondencji)   

        Dyrektor Zespołu Szkół w Lędzinach  

        Pani Maria Horst 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

 przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Zespole Szkół w Lędzinach 

na rok szkolny 2016/2017 

 

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

 (miejscowość  i data) (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

imię i  nazwisko kandydata  

data urodzenia kandydata  

PESEL  kandydata   

 imiona  i nazwisko rodziców 

kandydata 
 

adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata
 

 

 Matka  adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

kandydata, o ile je posiadają Ojciec  

wskazanie kolejności wybranych 

publicznych przedszkoli 

w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych  

1) …………………………………………………….. 

2) …………………………………………………….. 

3) …………………………………………………….. 
 

 
wpisać nazwę i adres wskazanych przedszkoli 
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Dokumenty dołączone do wniosku, poświadczające spełnianie przez kandydata kryteriów:  

Lp. Rodzaj dokumentu: Tak
*) 

Nie
*) 

1.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny.   

2.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 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.) 

potwierdzające niepełnosprawność kandydata.
 

  

3.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 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.) 

potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

  

4.  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 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.) 

potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

  

5.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 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.) 

potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
**)

 

  

6.  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

  

7.  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 2015r. 

poz. 332, ze zm.).
 

  

8.  Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z podaniem wymiaru czasu pracy, 

a w przypadku samozatrudnienia aktualna informacja z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej i/lub zaświadczenie z uczelni zawierające 

informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia 

potwierdzające, że oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym 

wymiarze czasu pracy lub studiują w systemie dziennym.   

  

9.  Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z podaniem wymiaru czasu pracy, a w 

przypadku samozatrudnienia aktualna informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i/lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o 

systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia potwierdzające, że jeden 

z rodziców/opiekunów pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, a drugi w 

niepełnym wymiarze czasu pracy lub studiuje w systemie dziennym. 

  

10.  Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z podaniem wymiaru czasu pracy, a w 

przypadku samozatrudnienia aktualna informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i/lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o 

systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia potwierdzające, że jeden z 

rodziców/opiekunów pracuje w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a 

  



3 

 

* )
wstawić znak „x” w wybranym polu 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz 

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
 

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 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015,  poz. 2135  

z późn. zm.). 
 

 

……………………………………                                           …………………………………………… 

                              Data                        Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  

 

 

drugi nie pracuje. 

11.  Oświadczenie rodziców/opiekunów, potwierdzające, że do przedszkola uczęszcza 

już rodzeństwo kandydata. 

  

12.  Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenie lekarskie, 

postanowienie sądowe i inne potwierdzające występowanie szczególnej sytuacji 

życiowej, losowej, zdrowotnej dziecka lub rodziny. 

  


