
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA 
W MICHAŁOWIE/ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE
na rok szkolny 2018/2019

1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię drugie imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość

Gmina Powiat

Pobyt dziecka w przedszkolu:

Ilość godzin pobytu 

W godzinach Od: Do:
2.DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość

Gmina Powiat

Telefon kontaktowy Adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

Nazwa firmy

Adres firmy

Telefon kontaktowy

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość

Gmina Powiat

Telefon kontaktowy Adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

Nazwa firmy

Adres firmy

Telefon kontaktowy



3.Oświadczenie  rodziców/opiekunów  o  spełnieniu  przez  kandydata  kryteriów  określonych  w  art.  131  ust.1 
Ustawa prawo oświatowe.
Proszę postawić znak X w rubryce TAK lub NIE przy każdym z kryteriów.
Lp. Kryteria obowiązkowe TAK NIE
1 Wielodzietność rodziny kandydata (3+)
2 Niepełnosprawność kandydata
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6 Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
7 Objęcia kandydata pieczą zastępczą

Lp Oświadczenia- informacje dodatkowe TAK NIE
1 Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się 

o przyjęcie do przedszkola
2 Zadeklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin 

dziennie
3 Wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji 

wspomagających rodzinę
4 Rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilno- prawnej, ucza się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne 
lub prowadza działalnośc gospodarczą

Dyrektor/przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzający informacje zawarte w 
w/w oświadczeniach.
INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenia wnioskodawcy
1)Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zawartych  w niniejszej  deklaracji  na potrzeby związane z 
postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 poz. 922, Dz. U. z 2018r. Poz. 138 ze zm.)
2)Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji, w przypadku 
ich wystąpienia.
3)Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane informacje są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym.

…...............................                                                                              …...........................................
           data                                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu: 

Zakwalifikowała dziecko do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 na (liczba godzin dziennie................):
liczba punktów-........

Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała dziecka z powodu:

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

(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)                                                                                                                              .…....................................................

                                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                              (podpis członków komisji)


