
                                                                                       Załącznik Nr 2 do regulaminu rekrutacji

Dyrektor
Gminnego Przedszkola w  Wyrach

Wniosek o przyjęcie kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach

Przez kandydata należy rozumieć dziecko zgłaszane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2018r., poz. 996 z późn. zm.), 
Uchwała Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy Wyry 14/2019 z 
dnia 23 stycznia 2019r.

I Dane osobowe dziecka i wnioskodawców

1. Imię/Imiona i Nazwisko dziecka………………………………………………………….

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………….…………………………    

3. PESEL dziecka ……………………………………………………………………………
w przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Dziecko będzie przebywało w oddziale przedszkolnym od godz. ………... do godz. 

…………i korzystało z …………….. posiłków dziennie.

5. Imię i Nazwisko matki/opiekunki prawnej 

………………………………………………………………………………………..……

6. Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej

……………………………………………………………………………………………

7. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………….…

8. Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego 

………………………….………………………………………………………………….

9.  Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych 

10. MATKI/ 
opiekunki 
prawnej

 Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

11. OJCA/

Opiekuna 
prawnego

 Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej



II Informacja o przedszkolach, do których złożono wniosek (pierwszego i drugiego wyboru)

1 ……..…………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres przedszkola

2. ……..…………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres przedszkola

III – Informacja o spełnianiu kryteriów tzw. „ustawowych” i załącznikach do wniosku        j
w przypadku Tak proszę zaznaczyć „x”

dokumenty i orzeczenia, o których mowa w spełnianiu kryterium, można złożyć, jako: oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica                              

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium TAK

1. Wielodzietność 
rodziny

Oświadczenie o wielodzietności rodziny (troje i więcej 
dzieci) Oświadczenie – zał. nr 1

2. Niepełnosprawność
dziecka

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3. Niepełnosprawność
jednego z rodziców
dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

4. Niepełnosprawność
obojga rodziców 
dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

5. Niepełnosprawność
rodzeństwa dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

6. Samotne 
wychowywanie 
dziecka w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem  

Oświadczenie – zał. nr 2

7. Objęcie dziecka 
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ….

IV – Informacja o spełnianiu kryteriów tzw. „samorządowych”

W przypadku TAK proszę zaznaczyć „ x”

Lp. Kryterium TAK
1. Dziecko, które objęte jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym albo posiada odroczony obowiązek szkolny
2. Dziecko, którego oboje rodzice ( opiekunowie prawni) lub rodzic samotnie 

wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub 
prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą 
Oświadczenie – zał. nr 3

3. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu,  
do którego został złożony wniosek o przyjęcie.



4. Dziecko posiadające opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Oryginał, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/opiekuna prawnego

5. Dochód na osobę w rodzinie dziecka. Oświadczenie – zał. nr 4

Do wniosku dołączam dokumenty i oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie 
…………...

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z podstawą prawną: Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2018 poz. 996). 

Oświadczenia wnioskodawcy

1. Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  informowania  Przedszkola  na  piśmie  o  zmianach  danych
osobowych, danych adresowych.

2. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz
danych osobowych dziecka jest Gminne Przedszkole w Wyrach z siedzibą przy ul. Puszkina 10A, 43-
175  Wyry.  Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  dziecka  przetwarzane  będą  w  celu
przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  oraz  realizacji  obowiązującej  podstawy  programowej  wychowania
przedszkolnego na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
obowiązkiem  wynikających  z  przepisów  prawa.  Jest  Pan/Pani  zobowiązana  do  ich  podania.  Pełna
informacja  dotycząca  przetwarzania  danych osobowych jest  dostępna  w punkcie  zbierania  danych,  na
tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

              …………………………..                          ……………………………………………… 
               Data wypełnienia wniosku                         czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

.

Uwagi Komisji Rekrutacyjnej

Kryteria ustawowe          Liczba punktów:
                                      

Uwagi:

     Kryteria samorządowe           Liczba punktów:


