
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 49/2019  
Burmistrza MiG Świątniki Górne  

z dnia 29 stycznia 2019r. 

 

 

WNIOSEK1) 

O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ ŚWIATNIKI GÓRNE NA ROK SZKOLNY   

2019/2020 
 

 

 

  
Do Dyrektora Przedszkola Samorządowego, ul. Bielowicza 20, 32-040 Świątniki Górne  

–  oddział w Świątnikach Górnych * 

 
Do Dyrektora Przedszkola Samorządowego, ul. Bielowicza 20, 32-040 Świątniki Górne  
– filia w Rzeszotarach 

  
Do Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych,  

ul. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne 
WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X 

 

 

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 

2. Data urodzenia dziecka …………………………………………………………………………. 

3. PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

4. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wymagana tylko 

w przypadku braku nr PESEL) …………………………………………………………………. 

5. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………. 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA 

 

1. Imię i nazwisko matki dziecka ……………………..…………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko ojca dziecka …………………………….………………………………………. 

3. Adres zamieszkania rodziców dziecka (adres matki, adres ojca dziecka) 

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

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

4. Adres poczty elektronicznej i numery kontaktowe rodziców ( o ile je 

posiadają) …………………………………………………………………………………………

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

 

 



III. WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBIERANYCH PRZEDSZKOLI 

PUBLICZNYCH/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PORZĄDKU OD 

NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH (TYLKO 3 PLACÓWKI) 

 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………… 

 

 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ (zgodnie z art. 150 ust 2 ustawy – Prawo oświatowe)  
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rozumianej w myśl art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe – 

rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – dotyczy wielodzietności rodziny kandydata 
2) 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dotyczy 

niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata 

3) Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – dotyczy sytuacji 

samotnego wychowywania kandydata w rodzinie 
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka piecza zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy objęcia kandydata pieczą zastępczą 

(Informacje dotyczące pkt 1 – 4 mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie) 

5) oświadczenie rodzica, zgodnie ze wzorem załącznika do Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach 

Górnych z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Świątniki 

Górne. 
6) w odniesieniu do zatrudnienia rodziców: 

a) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej 

b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego rejestru Sądowego,  

c) zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

7) w odniesieniu do miejsca odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych : poświadczona przez 

rodziców/a kandydata kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa 

się rekrutacja lub wydruk pierwszej strony ww. zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną wraz 

z urzędowym poświadczeniem jego odbioru. 
 

UWAGA: Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 – 7 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks podstępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 – 7 mogą być składane także w postaci kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust 3 i ust 5 ustawy – Prawo oświatowe). 
Wszelkie oświadczenia, składane w związku z procedurą rekrutacyjną są składane przez rodziców kandydata pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do umieszczenia 

klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ustawy – Prawo 

oświatowe) 
 

 

…………………………………     ………………………………… 
Data i podpis rodziców kandydata      Data i podpis rodziców kandydata 
 

 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców kandydata zawarte w niniejszym zgłoszeniu są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu 

przyjęcia kandydata do szkoły i podlegają ochronie na podstawie art. 160 ustawy Prawo oświatowe 
1) wzór wniosku opracowano w oparciu o wytyczne zawarte w art. 149-150 ustawy – Prawo oświatowe 

 

 

 

 


