
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 0050.Z.28.2014
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 20 lutego 2014.

WNIOSEK
o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

1. Dane dziecka
Imię Nazwisko

Data urodzenia                                                        Numer PESEL*

* w przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania dziecka

2. Dane rodziców / prawnych opiekunów
Matka Ojciec

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

3. Wskazanie kolejności wybranych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej -
od najbardziej do najmniej preferowanych:
(Oddział przedszkolny w SP Nr 2, Oddział przedszkolny w SP Nr 3, Oddział przedszkolny
w SP Nr 4, Oddział przedszkolny w SP Nr 5, Oddział przedszkolny w SP Nr 6, Oddział
przedszkolny w SP Nr 11.)

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej I wyboru – należy wpisać nazwę szkoły

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej II wyboru – należy wpisać nazwę szkoły

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej III wyboru – należy wpisać nazwę szkoły



4. Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata
kryteriów ustawowych (należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie
kryteriów dotyczących kandydata)

Lp. Kryterium Tak/Nie Dokumenty/oświadczenia
Lp. Kryteria ustawowe Tak/Nie Dokumenty/oświadczenia Liczba

punktów
1. wielodzietność rodziny 20

2. niepełnosprawność kandydata 20

3. niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

20

4. niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

20

5. niepełnoprawność rodzeństwa
kandydata

20

6. samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

20

7. objęcie kandydata pieczą
zastępczą

20

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata
kryteriów dodatkowych (należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie kryteriów
dotyczących kandydata):
Lp. Kryteria dodatkowe Tak/Nie Oświadczenia Liczba

punktów
1. rodzeństwo kandydata uczęszcza

do danej szkoły
20

2. kandydat obojga rodziców
pracujących zawodowo

10

3. miejsce pracy rodziców/ca
kandydata  w odległości do 1 km
od siedziby oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej

10

4. siedziba oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej  w
obwodzie szkolnym właściwym
dla miejsca zamieszkania
kandydata

10

5. zamieszkanie dziadków kandydata
w odległości do 1 km  od siedziby
oddziału przedszkolnego w szkole

10

6. kandydat  z rodziny spełniającej
kryterium dochodowe

20



6. Szczególne wymogi w zakresie nadzoru nad dzieckiem ( dane przekazywane
dobrowolnie np. o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym
dziecka)

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

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

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

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

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

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

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

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

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów
rekrutacji oraz celów związanych z realizacją przez Przedszkole/szkołe zadań
statutowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
(Tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………………………..
Data Podpis matki/opiekunki i ojca/opiekuna

Data przyjęcia wniosku /wypełnia szkoła

DECYZJA komisji rekrutacyjnej/dyrektora o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka:
(wypełnia dyrektor szkoły lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej)

Data „TAK” lub „NIE” Uzasadnienie w przypadku odmowy przyjęcia
Liczba uzyskanych
punktów:………..

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do przyjęcia dziecka do  oddziału
przedszkolnego w szkole



POUCZENIE:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów ustawowych i kryteriów dodatkowych, tj.:
Dokumenty do kryteriów ustawowych:
1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1

do wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola,
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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wzoru wniosku o
przyjęcie do przedszkola,

4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).

Dokumenty do kryteriów dodatkowych:
1. oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - wzór oświadczenia

stanowi załącznik nr 3 do wzoru wniosku o przyjęcie kandydata.
2. oświadczenie, że kandydat obojga rodziców pracujących zawodowo- wzór oświadczenia stanowi

załącznik nr 4 do wzoru wniosku o przyjęcie kandydata.
3. oświadczenie, w miejsce pracy rodziców/ca kandydata  w odległość do 1 km od siedziby

przedszkola- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do wzoru wniosku o przyjęcie kandydata.
4. oświadczenie, że siedziba  przedszkola w  obwodzie szkolnym właściwym dla miejsca

zamieszkania  kandydata - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do wzoru wniosku o
przyjęcie kandydata.

5. oświadczenie o zamieszkanie dziadków kandydata w odległości do 1 km  od siedziby przedszkola
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do wzoru wniosku o przyjęcie kandydata.

6. oświadczenie, o dochodzie na osobę w  rodzinie kandydata do przedszkola- wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Wymagania dotyczące dokumentów:
1. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

2. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Na kopii musi być zapis „poświadczam
zgodność z oryginałem” oraz podpis rodzica.

3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

Kryterium dochodowe spełnione jest, jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola
stanowi nie więcej niż 70 % dochodu na członka rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013r.poz.1456 z późn.zm.)tj. kwoty …..zł.

Wskazując we wniosku o przyjęcie do przedszkola w ramach kolejnego wyboru
koniecznym jest złożenie wniosku o przyjęcie do wskazanego przedszkola kolejnego
wyboru –  bowiem jest to warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji w placówce kolejne
wyboru.



Załącznik nr 1
do wzoru wniosku.

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności* rodziny kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

Ja ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica

oświadczam, że …………………………………………………………………wychowuje się
imię i nazwisko kandydata

w rodzinie wielodzietnej, która liczy ……………. dzieci.

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Data:  ……………………………..                      …………………………………………..
       (czytelny podpis składającego oświadczenie)

Pouczenie.
* Wielodzietność – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.



Załącznik nr 2
do wzoru wniosku.

OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie*

Ja ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica

oświadczam, że samotnie wychowuję ……………….……………………….………………...
imię i nazwisko kandydata

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Data:  ……………………………..                      …………………………………………..
       (czytelny podpis składającego oświadczenie)

Pouczenie.
* Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, z wyłączeniem osoby wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem.



Załącznik nr 3
do wzoru wniosku.

OŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu do danego przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata.

Ja ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica

oświadczam, że rodzeństwo …………………………………….….…………………………

………………………….………………………………………………………………………
imię/imiona i nazwisko rodzeństwa kandydata

kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać w kolejnym roku szkolnym na zajęcia do
przedmiotowego przedszkola/szkoły.

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Data:  ……………………………..                      …………………………………………..
       (czytelny podpis składającego oświadczenie)



Załącznik nr 4
do wzoru wniosku.

OŚWIADCZENIE
o wykonywaniu pracy zawodowej przez obojga rodziców kandydata.

Ja ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica

oświadczam, że…………………..………………………...……………………… kandydat do
imię i nazwisko kandydata do przedszkola

przedszkola/oddziału przedszkolnego pochodzi z rodziny,  której obojga z rodziców pracują
zawodowo.

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Data:  ……………………………..                      …………………………………………..
       (czytelny podpis składającego oświadczenie)



Załącznik nr 5
do wzoru wniosku.

OŚWIADCZENIE
o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkolnym w którym zlokalizowane jest

przedszkole/oddział przedszkolny w szkole
lub przedszkolu/szkole w miejscu pracy rodziców

Ja ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica

oświadczam, że:

1. Przedszkole (oddział przedszkolny w szkole podstawowej) zlokalizowane jest w obwodzie

szkolnym właściwym dla miejsca zamieszkania ……………………………………………
( imię i nazwisko kandydata )

………………………………. - kandydata.*

2. Miejsce pracy rodziców/ca …………………………………….………................. kandydata
 imię i  nazwisko kandydata do przedszkola

znajduje się w………………………………………………………….………………………
nazwa i adres

a więc w odległości do 1km od siedziby przedszkola (oddziału przedszkolnego) *

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Data:  ……………………………..                      …………………………………………..
       (czytelny podpis składającego oświadczenie)

* - nie potrzebne skreślić.



Załącznik nr 6
do wzoru wniosku.

OŚWIADCZENIE
o zamieszkanie dziadków kandydata w odległości do 1 km od siedziby przedszkola/oddziału
przedszkolnego.

Ja ………………………………………………………………………………..………………
imię i nazwisko rodzica

rodzic ……………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko kandydata

oświadczam, że dziadkowie ……………………………...……………………………………..
imię/imiona i nazwisko dziadków kandydata

kandydata zamieszkują …..………………………………..…………………………………
adres zamieszkania

a więc w odległości do 1 km o siedziby przedszkola (oddziału przedszkolnego).

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Data:  ……………………………..                      …………………………………………..
       (czytelny podpis składającego oświadczenie)



Załącznik nr 7
do wzoru wniosku.

OŚWIADCZENIE
o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola/

oddziału przedszkolnego w szkole

…………………………………………………………………………………………...………
imię i nazwisko kandydata

Ja ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica

oświadczam, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata  wynosi

……………………………zł.

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Data:  ……………………………..                            …………………………………………..
       (czytelny podpis składającego oświadczenie)

Pouczenie.
Przez dochód – rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych, z tym  że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na
sadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty
uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie
społeczne nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przez dochód na członka rodziny – rozumie się przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych
spośród 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.


