
gminy.Zgodniezart.25Kodeksucywilnego,miejscemzamieszkaniaosobyfizycznejjestmiejscowość,wktórejosobaprzebywazzamiaremstałegopobytu. 

 

…………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 

……………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 
 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Opolu Lubelskim 

 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego***  

przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2022/2023 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców 
1
 

(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

 

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres zamieszkania rodziców i 

kandydata
2
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata  
Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1
ZgodniezArt.150ust.1pkt1-4ustawyprawooświatowe,wniosekzawieradanepodanewpunkcie1-5tabeli,natomiastdanewpunkcie6podajesię,jeślitakieśrodkikomunikacji 

rodziceposiadają.Tooznacza,żedanewpunkcie1-5należypodadobowiązkowo,natomiastpodaniedanychwpunkcie6,niejestobowiązkowe,alebardzopotrzebnedlaskutecznego 

komunikowaniasięzrodzicamiwsprawierekrutacji,anastępnieskutecznegosprawowaniaopiekinaddzieckiem.  
2
ZgodniezArt.131ust.1ustawyprawooświatowe,dopublicznegoprzedszkolalubinnejformywychowaniaprzedszkolnegoprzyjmujesiękandydatówz amieszkałychnaobszarzedanej



podać. 

 

 

 

 

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie przedszkolne
3
 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 

niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, 

oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności 

od najbardziej do najmniejpreferowanych
4
 

1. Pierwszywybór 

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

nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 

2. Drugiwybór 

………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 

 
3. Trzeciwybór 

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

nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
ZgodniezArt.156ust.1ustawyprawooświatowe,wniosekoprzyjęciedopublicznegoprzedszkola,innejformywychowaniaprzedszkolnegoorazszkoły,możebyćzłożonydoniewięcej 

niżtrzechwybranychpublicznychprzedszkoli,innychformwychowaniaprzedszkolnego,alboszkół(oddziałyprzedszkolne)… 
4
ZgodniezArt.150ust.1pkt.5ustawyprawooświatowe,wniosekzawierawskazaniekolejnychwybranychpublicznychprzedszkoli,oddziałówprzedszkolnychprzyszkołach 

podstawowychlubinnychformwychowaniaprzedszkolnegowporządkuodnajbardziejdonajmniejpreferowanych.Tooznacza,żewnioskodawcajestzo bowiązanytakąinformację 

7. Adres zameldowania 

kandydata 

Kod pocztowy   

Miejscowość    

Ulica   

Numer 

domu/mieszkania 

  



odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

III - Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty 

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie
5
 

We właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 
 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie
6
 o wielodzietności rodziny kandydata   

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 
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 kandydata 

  

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

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 zatrudniania 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz 

721, z późn. zm) 

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 kandydata 

  

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

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 zatrudniania 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz 

721, z późn. zm) 

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 kandydata 

  

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

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 zatrudniania 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz 

721, z późn. zm) 

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 kandydata 

  

 
5
 Zgodnie z Art.131 ust. 2 i 3 ustawy prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkani a na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc 

w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
6
 Zgodnie z Art.150 ust.6 ustawy prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fał szywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązanydozawarciawnimklauzulinastępującejtreści:”Jestemświadomyodpowiedzialnościkarnejzazłożeniefałszywegooświadczenia.Klauzulatazastępujepouczenieorganuo  



odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

6. Samotna 
wychowanie 

kandydata w 

rodzinie
7
 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie

8
 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

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 kandydata 

  

7. Objęcie kandydata 
pieczę zastępczą 

Dokument poświadczający 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, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 

2013 r. poz. 154 i 866) 

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 kandydata 

  

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty
9
 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w 

punkcie………………… 

IV – Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący *10 
 

*) we właściwej rubryce ( Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów wstaw znak X 
 

L.p Kryterium Tak*) Nie*) 

1. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny 

  

2. Dziecko, którego obydwoje rodzice pracują, prowadzą działalność 

gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub studiują/ uczą się w 
systemie dziennym 

  

3. Dziecko samotnie wychowywane przez rodzica, który pracuje, prowadzi 

działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne lub studiuje/uczy 

się w systemie dziennym 

  

4. Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, gdzie 
składany jest wniosek 

  

 
1. Zgodnie z Art. 131. 1. ustawy prawo oświatowe spełnianie przez kandydata kryteriów 

określonych przez organ prowadzący jest potwierdzaneoświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam oświadczenia
10

 o spełnianiu kryteriów wymienionych 

w punkcie IV. 

 

 

 
 

7
samotniewychowywaniadzieckaoznacza–wychowywaniedzieckaprzezpannę,kawalera,wdowę,wdowca,osobępozostającąwseparacjiorzeczonejprawomocnymwyrokiemsądu, 

osobęrozwiedzioną,chybażeosobatakawychowujewspólnieconajmniejjednodzieckozrodzicem. 
8
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w k ażdej sytuacji wymienionej jako definicja 

samotnego wychowywania dziecka(patrz pkt.8).Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
9
 Zgodnie z Art.150 ust.2 pkt.1 ustawy prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów… 

10
ZgodniezArt.150ust.6ustawyosystemieoświaty,oświadczeniaskładasiępodrygoremodpowiedzialnościkarnejzaskładaniefałszywychzeznań.Składającyoświadczeniejest 

obowiązanydozawarciawnimklauzulinastępującejtreści:”Jestemświadomyodpowiedzialnościkarnejzazłożeniefałszywegooświadczenia”.Kl auzulatazastępujepouczenieorganuo 



 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzebzwiązanych z

 postępowaniem 

rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).Administratorem 

danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 

dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych form 

wychowania przedszkolnego , wskazanych w II części wniosku. 

Oświadczenia wnioskodawcy 
 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz 

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanemfaktycznym.
11

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia 

18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018, poz. 1000) 

 

 
……………………………………   

Miejscowośćidata 

 

  

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

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna                                      Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***wszystko wypełniać drukowanymi literami 

 

 

 

11Zgodniezart.233.§1.Kodeksukarnego–kto,składajączeznaniemającesłużyćzadowód 

wpostępowaniusądowymlubwinnympostępowaniuprowadzonymnapodstawieustawy, 

zeznanieprawdęlubzatajaprawdę,podlegakarzepozbawieniawolnościdolat3. 


