
WNIOSEK O  PRZYJĘCIE  KANDYDATA  DO  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR …….. 
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. IMIONA  I  NAZWISKO  KANDYDATA   …………..……………………..………………………….…….……………….... 

2. DATA URODZENIA    ……………………………..……..…………       PESEL  ….……………..…..….…………………

   lub nr  paszportu ………………………… lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość…………..……….….. 

3. ADRES  ZAMIESZKANIA  KANDYDATA *   ………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………….

4. DANE  RODZICÓW / PRAWNYCH  OPIEKUNÓW /  KANDYDATA

                                                                     MATKA                                                                    OJCIEC

IMIĘ:                                    ……………………….……………….                          ……………………………….…...…

NAZWISKO:                         ………………………………………..                        …………………..………….…….…

ADRES ZAMIESZKANIA:    ……………………………………...…                           ………………………......…………

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

 Adres  e-mail                      .……………………………………….                           …...…………….……..……………

Numer  telefonu                         …………………………………………               ………………….………..…………

5. PREFEROWANE   PRZEDSZKOLA:  pierwszego wyboru             drugiego wyboru             trzeciego wyboru 

6. DEKLAROWANE  GODZINY  pobytu dziecka  w przedszkolu  od  …….….………….      do…………..…………. 

7. DEKLAROWANA  LICZBA    POSIŁKÓW  :  śniadanie      obiad                   podwieczorek

* Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia dyrektora  
    przedszkola o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania dziecka.     

Wodzisław Śląski, dnia. ……………………………                                     ……………………………………………… 

                                                                                                        / podpisy obojga rodziców / prawnych  opiekunów /

WSZYSTKIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW  DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO  
W PRZEDSZKOLU PIERWSZEJ PREFERENCJI

Dołączone  do  wniosku dokumenty  potwierdzające spełnienie podstawowych  kryteriów   –/ proszę  zaznaczyć   „x” /  

1. Oświadczenie  o  wielodzietności  rodziny.  
2. Orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane  ze  względu  na niepełnosprawność, orzeczenie  

o  niepełnosprawności.  
3. Prawomocny  wyrok  sądu rodzinnego  orzekający   rozwód lub separację,  akt  zgonu  rodzica,  oświadczenie  

o  samotnym wychowywaniu  kandydata oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem.  
4. Dokument poświadczający objęcie kandydata  pieczą  zastępczą.

Dołączone  do  wniosku dokumenty  potwierdzające spełnienie dodatkowych  kryteriów   –/ proszę  zaznaczyć   „x” /  

1. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie (od każdego z rodziców), 
2. Zaświadczenie z uczelni zawierające   informację o stacjonarnym systemie studiów (od każdego z rodziców). 



3. Zaświadczenie  potwierdzające uczęszczanie do Żłobka Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim.
4. Oświadczam, że rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w wybranym przedszkolu, 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

5. Oświadczam, że rodzina dziecka jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej).
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, (dane dodatkowe 
składane według uznania rodzica).

Wodzisław Śląski, dnia. ……………………………                                     ……………………………………………… 

                                                                                                        / podpisy obojga rodziców / prawnych  opiekunów /

KOMISJA  KWALIFIKACYJNA  ( wypełnia Komisja )

Kryteria wynikające z art. 131 ust 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. 
poz.59 )

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata;  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie stacjonarnym;  
2) rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu w roku szkolnym,  

którego dotyczy wniosek;
3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie;
4) dziecko  z  rodziny  objętej  nadzorem  kuratorskim  lub  wsparciem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej (zgodnie z  art. 7 ustawa o pomocy społecznej);
5) dziecko uczęszczające wcześniej do Żłobka Miejskiego;

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej -  ……….…………………………………………………………………..………………………………………

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

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

Data …………………………………….      Podpisy Komisji: ………………………………………………………………………………………………………

(wypełnia rodzic po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola)

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR ……………………..W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Oświadczam, że wyrażam wolę, aby moje dziecko ………………………………………………………………
uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Przedszkola nr ………w Wodzisławiu Śląskim.

Wodzisław Śląski, dnia. ……………………………                                     ……………………………………………… 
                                                                                                           / podpisy obojga rodziców / prawnych  opiekunów /


