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Załącznik Nr 1 BURMISTRZA LIDZBARKA 

WARMIŃSKIEGO 

z dnia 18 stycznia 2019 r.. 

. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 

na rok szkolny 20..../20.... 

Proszę o przyjęcie dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka, PESEL) 

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

(imiona i nazwiska rodziców dziecka) 

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

(data i miejsce urodzenia) 

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

(adres zamieszkania rodziców i dziecka) 

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

(adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka) 

do (proszę wybrać kolejność od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola, przy czym należy 

zaznaczyć, że cyfra 1 to przedszkole najbardziej preferowane):  

Przedszkola Nr 5 „ Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim 

Przedszkola nr 6 z grupą integracyjną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim 

na ……. godzin dziennie w godzinach od……. do ……. i od dnia ................... 

W I etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) przyjmowane są dzieci spełniające co 

najmniej jedno z następujących kryteriów (wpisać TAK lub NIE) 

1. dziecko z rodziny wielodzietnej  

2. objęcie dziecka pieczą zastępczą  

3. niepełnosprawność dziecka  

4. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka  

5. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  

6. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

7. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (wpisać TAK lub NIE): 

1. rodzic deklarujący zamieszkiwanie w Lidzbarku Warmińskim w rocznym 

zeznaniu podatkowym za poprzedni rok 

 
10 pkt 

2. a) dziecko obojga pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą 

rodziców 

b) dziecko jednego pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą 

rodzica 

 
8 pkt 

 3 pkt 
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3. posiadanie rodzeństwa uczęszczającego już do tego samego przedszkola (imię 

i nazwisko rodzeństwa oraz data urodzenia) 

 

………………………………………………………………….. 

 

5 pkt 

4. dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu oraz dzieci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy 

odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa z korzystania wychowania 

przedszkolnego 

 

20 pkt 

5. deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin  3 pkt 

Informacja o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów (pieczęć zakładu pracy i podpis pracodawcy) lub 

zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu: 

nazwa i adres zakładu pracy matki/prawnej opiekunki nazwa i adres zakładu pracy ojca/prawnego 

opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązanie rodziców/opiekunów dziecka 

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązujemy się do: 

1. przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów przedszkola, 

2. regularnego uiszczania opłat za przedszkole, 

3. odbierania dziecka z przedszkola tylko przez osoby upoważnione do odbioru dziecka, 

4. uczestniczenia w zebraniach dla rodziców. 

Oświadczamy, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązujemy 

się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Lidzbark Warmiński, ……………………    ……..…………..……….……… 

(data)      

…………………………………. 

          (podpisy rodziców) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola Postępowanie to jest prowadzone przez 

Przedszkole nr ……. w Lidzbarku Warmińskim. 

Lidzbark Warmiński, ……………………    ……..…………..……….……… 

(data)      

…………………………………. 

          (podpisy rodziców) 

  

Rodzice korzystający z kryteriów I i II etapu postępowania do wniosku dołączają:  

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 1), 
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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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), 

3. 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 

(załącznik nr 2), 

4. 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 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz 

z 2018 r. poz. 107 i 416) 

5. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 3) w przypadku samozatrudnienia, 

6. kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego składanego do urzędu skarbowego za poprzedni 

rok lub odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego, 

7. dokumenty wymienione w pkt 2-4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu 

z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka/opiekuna 

prawnego, 

8. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (załącznik nr 4) w przypadku, gdy liczba 

kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc w przedszkolu. Przy 

obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy 

wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 3, 5 i 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. 2018 r. poz. 996). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej  

za składanie fałszywych zeznań.  

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia … ....................................................................................... 

 

1. zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola nr ……. od dnia…………………podczas rekrutacji 

kandydat otrzymał…………..punktów. 

2. nie zakwalifikowała w/w dziecka z powodu ………………………………………….........……… 

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

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

Podpisy członków komisji: 

1. ……..…………..……….……… 

       

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 


