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       Załącznik nr 1                                              

 

Gorlice, dnia ………………………………… 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

do Miejskiego Przedszkola nr 2 

w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego  w Gorlicach 

 Zwracam się z prośbą o przyjęcie do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Miejskim Zespole 

Szkół nr 3 w Gorlicach  

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

                               (nazwisko i imię kandydata/kandydatki) 

Urodzonej/urodzonego ………………………………………………………………………………………………………………………. 

    (data urodzenia kandydata/kandydatki) 

 

Numer PESEL kandydata/kandydatki …………………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

Adres zamieszkania kandydata/kandydatki  ………………………………………………………………………………………. 

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

 

Adres zameldowania kandydata/kandydatki  ……………………………………………………………………………………. 

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

 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

Imię i Nazwisko 
 

 

 

Adres zamieszkania 
 

 

 

Telefon (o ile posiadają) 
 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

(o ile posiadają) 

 

 

 

 

 

Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu (proszę wybrać jedną z poniższych 

możliwości, zaznaczając odpowiedni kwadracik) 

 

 Pobyt pięciogodzinny od 8.00 do 13.00 

 pobyt całodzienny (z wyżywieniem) od godz.7.00 do 16.00 

 

 

UWAGA:  

Podstawa programowa jest realizowana w przedszkolu w godz. 8.00 – 13.00. Każda godzina powyżej 

5 godzin dziennie tj. po godzinie 13.00 jest płatna 1 zł. 
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Równocześnie informuję, że złożyłam/złożyłem lub zamierzam złożyć wnioski (łącznie maksymalnie 

do trzech przedszkoli/szkół) o przyjęcie do przedszkola. Wskazuję następujące placówki w kolejności 

od najbardziej do najmniej preferowanej (1 – najbardziej preferowana, 3 – najmniej preferowana): 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa i adres przedszkola/szkoły) 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa i adres przedszkola/szkoły) 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa i adres przedszkola/szkoły) 

 

Inne informacje, uznane przez rodzica/opiekuna za istotne np. dane o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

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

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

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

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

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

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

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PODCZAS PIERWSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO 

 

Nr 

kryterium 
Kryterium TAK NIE 

1 
Czy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, wychowującej  

troje i więcej dzieci? 

  

2 

Czy dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu na niepełnosprawność? lub Czy 

dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność? 

  

3 
Czy jedno z rodziców / opiekunów) dziecka ma orzeczoną 

niepełnosprawność? 

  

4 
Czy oboje rodzice / opiekunowie) dziecka mają orzeczoną 

niepełnosprawność? 

  

5 
Czy dziecko ma rodzeństwo z orzeczoną 

niepełnosprawnością? 

  

6 
Czy dziecko jest wychowywane przez matkę lub ojca 

samotnie wychowującego dziecko? 

  

7 Czy dziecko jest objęte pieczą zastępczą?   

 

 

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań jest twierdząca, (tzn. zaznaczono „X” w kolumnie TAK) 

należy przedłożyć stosowne  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wybranego lub 

wybranych kryteriów. 
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Wymagane dokumenty – I etap postępowania rekrutacyjnego 
Dotyczy 

kryterium nr 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 1 

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. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.), 

2, 3, 4, 5 

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, 
6 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.); 

7 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PODCZAS DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO 

 

L.p. Kryterium TAK NIE 

1 Dziecko podlegające obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

  

2 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły 

funkcjonującej w zespole z przedszkolem 
  

3 Dziecko, którego obydwoje rodziców/ prawnych opiekunów, bądź rodzic 

samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 

  

4 Dziecko korzystające ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

  

5 Dziecko z rodziny, w której tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów 

pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą 

  

6 Dziecko ubiegające się do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły 

podstawowej w której funkcjonuje przedszkole 

  

 

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań jest twierdząca, (tzn. zaznaczono „X” w kolumnie TAK) 

należy przedłożyć stosowne  dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium.  

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio: 

1) Pkt. 1 i 2  Dane potwierdza dyrektor na podstawie posiadanej dokumentacji 

2) Pkt. 3 - 6 Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dziecka 

 

………………………………………………………………………………….
 

                                                                                        (data i podpis rodziców / opiekunów) 
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1. Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, ze 

podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i zgodne z prawdą. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781.) 

 

 

………………………………………………………………………………….
 

                                                                           (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna) 

 

Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z przyjmowaniem do przedszkola, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w we wniosku jest dyrektor zespołu szkół, do 

którego wniosek został zgłoszony. 
 


