
Wypełnioną kartę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w przedszkolu do 28 marca br. 
 

 
Wypełnia przedszkole 

Data złożenia karty:  
Nr karty w rejestrze         /2014 

 
Wniosek o przyjęcie dziecka  

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do : 

 
� Przedszkola w Korycinie: 
� Grupa 5-6 latki (5 godz.) 
� Grupa 3-4 latki (8 godz.) 

� Punktu Przedszkolnego w 
Zabrodziu (5 godz.) 

� Punktu Przedszkolnego w 
Bombli (5 godz.) 
 

Proszę wybrać  placówkę  wg. preferowanej przez Państwa kolejności (1,2,3), gdzie 1- oznacza placówkę 
najbardziej preferowaną  

          w roku szkolnym 2014/2015 
 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA I RODZICÓW 
 

NAZWISKO 
 
................................................................. 

IMIĘ 
 
.............................................. 

 
 
                         PESEL 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 
 

           

 
 ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW I KANDYDATA 
 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 
 DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych) 
 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefony kontaktowe : 
 

Telefony kontaktowe : 
 

e-mail : e-mail : 

Miejsce zatrudnienia/nauki 
 

Miejsce zatrudnienia/nauki 

 

        Szkoła obwodowa dziecka 5-, 6-letniego            ( Nazwa  i numer szkoły) 
 
 

 
• Inne informacje o dziecku: 

 
Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli 
tak to jakiej? 

 

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia ? ( alergia, cukrzyca, astma 
…. inne  o których powinno wiedzieć przedszkole) 

 

 Inne uwagi o dziecku: 
 
 

 



 
 

II.  INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKRE ŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE  
         OŚWIATY I ZAŁ ĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJ ĄCYCH ICH SPEŁNIANIE 

 
*) Jeśli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
      czwartej  wpisz TAK i dołącz dokumenty  potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 
 
L.
p. 
 
 
1 

Kryterium 
 
 
 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
 
 
 
3 

Zgłoszenie 

kryterium  do 

oceny TAK*) 

4 

 
1. 

 
Wielodzietność 
rodziny  

  
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
 

  

2. Niepełnospra-wność 
dziecka 

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. Niepełnospra-wność  
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 zatrudnianiu 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 
 

Orzeczenia jak w pkt 3 
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 jak w pkt 2 
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 

  

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata 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  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 
wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 
rodzica kandydata 

  

7. Objęcie kandydata 
pieczą 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 

  

  
Miejsce zamieszkania dziecka- oświadczenie rodzica 

  

 
 
 
 
 



III.  INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA 
W UZGODNIENIU Z WÓJTEM GMINY KORYCIN  
*) Jeśli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej 
wpisz TAK i dołącz oświadczenia potwierdzające spełnianie tego kryterium 
 

Lp. 
 
1 

Kryteria dodatkowe 
 
2 

Zgłoszenie kryterium do oceny 
TAK *) 

3 

1. Dzieci urodzone w 2010r.(dzieci te w następnym roku 
szkolnym zostaną objęte obowiązkiem przedszkolnym)  

             

2. Placówka najbliżej miejsca zamieszkania                
3. Dziecko potrzebujące wydłużonej opieki przedszkolnej (8 

godz. dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę 
rodzica w systemie dziennym – oświadczenie o 
zatrudnieniu, działalności gospodarczej, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub nauce 

               

4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację 
przedszkolną w tej samej placówce –oświadczenie rodzica  

              

 
W przypadku przyj ęcia dziecka do przedszkola zobowiązujemy się do: 

• podpisania Umowy w sprawie korzystania z usług  przedszkola prowadzonego przez Gminę Korycin, 
• przestrzegania postanowień  Statutu Przedszkola, 
• przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 
• regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, w wyznaczonych terminach, 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną pisemnie, 
• przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka,  
• uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach dla rodziców.   

 
Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych: 
 
1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k. k. oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 
2. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola  w dniu 1 września                     i 
braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 14 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy dzieci przyjętych do 
przedszkola. 
 
3. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu i załącznikach w celu przyjęcia dziecka  
do przedszkola/ punktu przedszkolnego 
 
4. Administratorem danych jest dyrektor Przedszkola  im. Jana Pawła II w Korycinie 
 
5.Mamy świadomość do przysługującego nam prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 
 
 
 
…………………….               ……………………      …………………………………………                                                                                                                      
(podpis matki)                                           (podpis ojca)                          (lub podpisy opiekunów prawnych) 
 
 
………………….., dnia ........................ 20.......r. 
 
Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Są materiałem pomocniczym przy kwalifikacji 
dzieci do przedszkola oraz przy poznaniu sytuacji wychowawczej dziecka        
                                                                                            
 
   
 

                                                                            
 



                                                                         
 
 
DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  
 
Ilość uzyskanych punktów.............................. 
 
UZASADNIENIE (potwierdzenie spełnienia kryteriów) 
 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dnia  ……....................................................................................... 
 
zakwalifikowała / nie zakwalifikowała do przedszkola/ punktu…………………………….. 
 
przyj ęła/nie przyjęła do przedszkola/punktu……………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 

podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 
 

 
Podpisy członków Komisji:                               
 
 
 


