
Wniosek o przyjęcie dziecka do  przedszkola na rok szkolny 2022/2023 
Wskazanie miejsca pobytu dziecka 

Nazwa Przedszkola Właściwe zaznaczyć X 

Przedszkole w Nowinach  ul. Parkowa 11                                         

Filia Przedszkola w Szewcach  

Dane osobowe dziecka 

imię  

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania dziecka 

miejscowość ulica 
nr domu 

gmina 

kod  pocztowy deklarowany czas 
pobytu  dziecka w 
przedszkolu 

 
godz .    od…………………… do……………………… 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

imię nazwisko 

adres zamieszkania 

miejscowość ulica 
nr domu 

kod pocztowy 

 nr. telefonu   
 

 
e- mail 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

imię nazwisko 

adres zamieszkania 

miejscowość ulica 
nr domu 

kod pocztowy 
miejscowość 

 nr. telefonu 
 

 
e- mail 

 
Wykaz dokumentów potwierdzających fakt spełniania przez kandydata kryteriów, które załączono do wniosku  

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

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

............................................................................................................................................................ 



Pouczenia: 

• Zgodnie z art. 20 w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola  corocznie składają na kolejny 

rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu , w terminie 7 dni poprzedzających termin 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.  

• Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów 
związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz.2135 ze zm.). 

• Oznaczenie znakiem „X” spełniania kryterium jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w tej sprawie o następującej treści „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 
Data………………..………                                   …………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                 podpisy rodziców( prawnych opiekunów 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu dziecka do Przedszkola Samorządowego                                    
im. ”Pluszowego Misia” w Nowinach na rok  szkolny  2022/2023  

1) Dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola od dnia: ………………………………………………………. 

2) Dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola  z powodu:…………………………............................... 

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

   Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej                                                               Nowiny dnia  …………………………………….                                                                                                                

                                                                                                                         Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty 

(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. nr 2156, ze zm.) 

1. Wielodzietność rodziny kandydata – 20 pkt. 

Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 

2. Niepełnosprawność kandydata – 20 pkt. 

Załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 20 pkt. 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 20 pkt. 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 pkt. 
Załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 

127, poz. 721 ze zm.). 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt. 

Załącznik: 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). 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 pkt. 

Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135). 

 

Kryteria samorządowe 

1. Zamieszkanie kandydata i jego rodziców na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 15 pkt.  

2. Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują – 15 pkt.,  

wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko – wymagane stosowne zaświadczenia 

 

3. Rodzina jest w trudnej sytuacji losowej lub zdrowotnej – 10 pkt. 

 (zdarzenie losowe, ciężka lub przewlekła choroba) zaświadczenie 
 

4.  Kandydat, którego miejsce pracy bądź prowadzenia działalności gospodarczej przynajmniej jednego z rodziców 

(opiekunów) znajduje się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 10 pkt. 

 

5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/szkoły prowadzonej przez Gminę Sitkówka-Nowiny –               

10 pkt. zaświadczenie 

 

 

                                                                                                                                             Uzyskana liczba punktów 

 



 

 


