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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI  

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  

W BRUDZENIU DUŻYM 

(wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym) 

na rok szkolny 2016/2017 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych    
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), art. 20c ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami); 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r.). 

 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2016r.) 

 Statut Przedszkola Samorządowego w Brudzeniu Dużym  

 Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 marca 2015r.  

 Zarządzenie nr 78/16 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 16 lutego 2016r. 

 Uchwała Nr XIII/96/16Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 lutego 2016r. 
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§1 
Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy 

Brudzeń Duży. 

2. Dzieci w wieku 6 lat odbywają  obowiązkowo roczne przygotowanie przedszkolne poza 

procedurą rekrutacyjną. 

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego (na wniosek 

rodziców), kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.  

4. Wniosek, o którym mowa w §1 pkt. 3 składają rodzice do dyrektora szkoły podstawowej w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

5. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

założoną zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty. 

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy oraz w wieku 2,5 lat mogą uczestniczyć w 

rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  może przyjąć 

dziecko, które ukończyło 2,5 rok życia – w danym roku kalendarzowym kończy 3 lata i jest 

samodzielne. 

8. Rodzice mają prawo złożyć wniosek w 2 przedszkolach, informując o tym drugie przedszkole. 

Kolejność złożenia wniosku nie ma znaczenia. 

9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie 

kontynuowało wychowanie przedszkolne. 

10. Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły podstawowej, odracza spełnianie przez dziecko 

obowiązku szkolnego, o którym mowa w  §1 pkt. 9, w danym roku szkolnym. Wniosek 

składa się w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć 

ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, nie później niż do                    

31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

11. Do wniosku, o którym mowa w §1 pkt. 10 dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

założoną zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty. 
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12. Do przedszkola  mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, o ile warunki lokalowe i 

kadrowe będą w stanie zaspokoić potrzeby takiego dziecka.  

13. Dzieci przyjmuje się do przedszkola  po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, w 

oparciu o zasadę powszechnej dostępności  zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok 

szkolny.  (ZAŁ. 1).  

14.  Informację o rozpoczęciu rekrutacji zamieszcza się w miejscu ogólnie dostępnym lub na 

stronie internetowej od 15 lutego. 

15. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca, co roku na kolejny rok 

szkolny. 

16. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny 

„DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” w tym 

przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego (ZAŁ.2). 

17. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do przyjęcia dziecka do przedszkola na kolejny rok 

szkolny.  

18. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym terminie, dziecko zostaje skreślone z listy 

dzieci przyjętych do przedszkola na kolejny rok szkolny.  

19. Rodzice dziecka ubiegającego się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są 

złożyć prawidłowo wypełniony „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”     

(ZAŁ. 3) w wyznaczonym terminie.  

20. Informacje zawarte we „WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA” : 

 są podstawą do przygotowania umowy cywilno – prawnej, należy je więc bardzo 

dokładnie przeanalizować. Wniosek stanowi integralną część umowy. 

  Są podstawą do postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego (załącznik do wniosku) 

 Służą zapewnieniu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych podczas pobytu w przedszkolu (załącznik do wniosku) 

21.  służą zapewnieniu dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych podczas pobytu w przedszkolu oraz są podstawą do przygotowania umowy 

cywilno – prawnej, należy je więc bardzo dokładnie przeanalizować. Wniosek stanowi 

integralną część umowy.  

§ 2 

Kryteria naboru 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza  komisja rekrutacyjna, powołana 

przez dyrektora, w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący.  

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: dyrektor szkoły, w której działa komisja 

rekrutacyjna oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postepowaniu rekrutacyjnym 

przeprowadzanym do danej placówki.  

3. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji, w tym zmiany osoby wyznaczonej na 

przewodniczącego. 

2. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ważna w przypadku obecności 2/3 składu komisji. Komisja 

rekrutacyjna prowadzi dokumentację swojej działalności. 
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3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 

4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.  

5. Osoby, które wchodzą w skład komisji zobowiązane są do nieujawniania informacji o 

przebiegu posiedzeń i podjętych rozstrzygnięciach. 

6. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brudzeń Duży  

niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 

według etapów i kryteriów zawartych w Tabeli 1. 

Kryteria, o których mowa w etapie pierwszym postępowania rekrutacyjnego mają jednakową 

wartość (ta sama liczba punktów)  i są brane pod uwagę łącznie.  

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole  nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 

(Tab. 1)  

TAB. 1 

 

Etapy 

 

KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

Wartość 

kryterium 

w 

punktach 

            P
ierw

szy
 

(k
ry

teria o
k

reślo
n

e w
 

u
staw

ie o
 sy

stem
ie o

św
iaty

) 

Wielodzietność kandydata (troje i więcej dzieci)          10 

Niepełnosprawność kandydata 10 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  10 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 

             D
ru

g
i 

(k
ry

teria lo
k

aln
e) 

  Dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów pracujących, prowadzących działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne, rodziców studiujących lub uczących się w systemie 

dziennym  

10 

Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej 7 

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca 

zamieszkania kandydata i jego rodziców / prawnych opiekunów 
5 

Jedno z rodziców / prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne, studiuje lub uczy się w systemie dziennym, drugi rodzic nie pracuje 
3 

 

8. W przypadku kryteriów z etapu pierwszego rodzic/prawny opiekun jest obowiązany 

potwierdzić je odpowiednimi dokumentami lub oświadczeniami (ZAŁ.4). 

9. W przypadku kryteriów z etapu drugiego dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

powyższych kryteriów będą oświadczenia rodziców dołączone do wniosku o przyjęcie do 

przedszkola. 

10. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc  
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dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej. 

9. W przypadku, gdy po drugim etapie liczba dzieci do przyjęcia przewyższa liczbę wolnych 

miejsc w przedszkolu, wówczas dopuszcza się dodatkowe kryterium: przyjęcie najstarszych 

kandydatów (począwszy od: rok urodzenia, miesiąc, dzień). 

10.W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny podaje się 

zainteresowanym do wiadomości w wyznaczonym miejscu  po zakończeniu pracy komisji. 

11. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. 

12. O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci są 

przyjmowani w kolejności począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.  

 § 3 

Dokumenty dotyczące rekrutacji 

1. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców, stanowiące podstawę pracy komisji 

rekrutacyjnej to: 

 wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 

 inne dokumenty i  oświadczenia  

2. Komisja rekrutacyjna prowadzi dokumentację swojej działalności. Sporządza protokół 

postępowania rekrutacyjnego, który zawiera: 

 Datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej 

 Imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu 

 Informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach 

 Podpisy przewodniczącego i członków komisji 

3. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się: 

 Listę kandydatów 

 Listę zweryfikowanych wniosków oraz informację o podjętych czynnościach, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  

 Informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne 

kryteria  

 Informację o liczbie punktów przyznanych kandydatom po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego 

 Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   

4. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są  

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania 

przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Brudzeniu Dużym. 

5. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach o spełnianiu kryteriów lub może zwrócić się do Wójta Gminy Brudzeń Duży 

o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 
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§4 

Szczegółowy tryb postepowania rekrutacyjnego 

 

1. Po zakończeniu przyjmowania dokumentacji  zbiera się komisja rekrutacyjna, celem:  

1a. ustalenia wyników postępowania rekrutacyjnego/sprawdzenia danych zawartych w     

  oświadczeniach rodziców składanych na podstawie art.20  u.s.o.- jeżeli jest to konieczne/  

1b. podania do publicznej wiadomości w formie pisemnej 

 listy dzieci zakwalifikowanych/przyjętych do przedszkola wg roku urodzenia 

 listy dzieci niezakwalifikowanych/nieprzyjętych do przedszkola tzw. rezerwowa 

 1c. sporządzenia protokołu postępowania rekrutacyjnego 

 2. Listy, o których mowa w ust. 1 b  zostaną umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie 

przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, jaka uprawnia do przyjęcia. Dzień podania listy do 

publicznej wiadomości umieszcza się w formie adnotacji na liście i zaopatrza podpisem 

przewodniczącego.  

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

4. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola mają obowiązek złożenia w przedszkolu 

potwierdzenia woli  przyjęcia decyzji komisji rekrutacyjnej  dotyczącej przyjęcia dziecka do 

przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie podanym w  harmonogramie 

rekrutacji  (ZAŁ. 5). 

4.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

5. Postępowanie uzupełniające przebiega zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok 

szkolny przez organ prowadzący przedszkole ( ZAŁ. 6). Do postępowania uzupełniającego 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postepowania rekrutacyjnego. 

6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 

którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.  

7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem.  

§5 

Procedura odwoławcza 
 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  
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6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 

rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

 

§6 

Przepisy końcowe 

1. Liczbę dzieci w grupach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola. 

2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w 

Brudzeniu Dużym obowiązuje od 2015r. 

3. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 

4. Rodzic / prawny opiekun dziecka kandydującego do przedszkola zobowiązany jest 

poinformować niezwłocznie i osobiście o rezygnacji z miejsca w przedszkolu, w przypadku, 

gdy dziecko zostało przyjęte do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym lub w 

postępowaniu uzupełniającym (ZAŁ. 9) 

5. W razie zwolnienia miejsca przez dziecko, dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko z listy 

rezerwowej. 
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ZAŁĄCZNIK 1  do Regulaminu Rekrutacji 

  HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

REKRUTACJNEGO 

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

                        W BRUDZENIU DUŻYM 

                         na rok szkolny 2016/2017 
 

 

 

➣ 03.03. – 11.03.2016r. - składanie przez Rodziców dzieci 

uczęszczających obecnie do Przedszkola „Deklaracji o 
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
2016/2017”  

➣ 14. 03. – 31. 03. 2016r. – składanie  „Wniosków o przyjęcie do 

Przedszkola ” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

➣ 01. 04. - 06. 04. 2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

➣ 18. 04. 2016r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych  

➣ 19. 04. – 25.04. 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

➣ 28.04.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
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ZAŁĄCZNIK 2   do Regulaminu Rekrutacji 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
w Przedszkolu Samorządowym wchodzącego w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym w roku szkolnym 2016/2017 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia (dzień, 

miesiąc, rok)         

/miejsce urodzenia 

                                                                           w 

PESEL            

 

Adres miejsca zamieszkania 

dziecka 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy  

Gmina  

Adres zamieszkania 

rodziców/prawnych opiekunów 

(jeżeli jest inny niż dziecka) 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy  

Dane przedszkola/ oddziału 

przedszkolnego  (wypełnić, jeśli 

dziecko należy do obwodu innej 
placówki) 

Miejscowość   

Nazwa szkoły/ przedszkola   

DANE RODZICÓW DZIECKA 

Dane osobowe MATKI OJCA 

Imię/imiona   

Nazwisko/nazwiska   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

A
d

res 

m
iejsca 

zam
ieszk

an
ia 

miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy   

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 

 

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

                 Data                                                                       Czytelny podpis matki / ojca /prawnego opiekuna
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Załącznik do „DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” 

INFORMACJE służące zapewnieniu dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych podczas pobytu w przedszkolu 

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu(czynne 

od 6.30-17.00) 

- W godz. 8.00-13.00 pobyt nieodpłatny- 
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

Godziny : od……..………... do…………..….. 

Dziecko będzie korzystało z posiłków : 

/wybrane zaznacz X/ 

 Śniadanie      (ok. 8.30-9.00)           

 Obiad             (ok. 11.30-12.15)      

 Podwieczorek (ok. 14.00-14.15)     

1. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?         Tak   Nie 

2. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznych, np. neurolog, psychiatra, okulista, foniatra itp.)?          Tak   Nie 

Jeśli tak, to jakiej ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy obserwuje Pan/i niepokojące objawy w rozwoju swojego dziecka?    Tak  Nie 

Jeśli tak, to jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy są medyczne wskazania do udziału dziecka w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej?         Tak  Nie 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 

 

Miejsce pracy lub nazwa uczelni,     

w której rodzic studiuje w systemie 

dziennym 

MATKI OJCA 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJE / ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

 

Upoważniamy do odbioru z przedszkola 

naszego dziecka, wymienione obok 

pełnoletnie osoby (poza rodzicami 

/opiekunami prawnymi). 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka,  od momentu jego  odbioru przez 

wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

Imiona i nazwisko osoby upoważnionej: PESEL 

 

 

 

  

 

 

 

  

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach                                                     Tak       Nie                                                      

w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola 

Wyrażamy zgodę na przegląd czystości skóry i włosów przez pielęgniarkę szkolną  lub osobę wyznaczoną przez dyrektora zespołu        Tak       Nie                                                                           

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w celach związanych                                                   Tak       Nie                                                                         

z przyjęciem i pobytem dziecka w przedszkolu ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                                                                                                               
o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz.883) 
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Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach internetowych                                                                                          

w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym .           Tak       Nie 

Deklaruję uczestnictwo dziecka                                                           
w zajęciach dodatkowych                                                                                                                                                                  

(bezpłatnych) organizowanych w przedszkolu:                                                                                                    

Z religii                    Tak       Nie 

Z języka angielskiego                    Tak       Nie 

Deklaruję chęć korzystania przez moje 

dziecko z dowożenia autobusem szkolnym / 

dotyczy dzieci 5-6 letnich zamieszkałych 

powyżej 3 km od przedszkola/                                                        

           Miejscem wsiadania i wysiadania będzie miejscowość (zaznaczyć właściwe):                                                         

Trasa I: Janoszyce , Karwosieki Noskowice , Karwosieki Cholewice(skrzyżowanie) , Karwosieki 

Cholewice (most) ,Karwosieki Cholewice(skrzyżowanie) , Suchodół , Suchodół (wieś) ,          

Sikórz (przystanek) ,Parzeń , Krzyżanowo ,                                                                                         

Trasa II: Turza Mała(szkoła) , Turza Wielka ,Cegielnia , Bądkowo Rochny ,    

          Odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola (zaznaczyć właściwe):                                                                           

3 km i mniej , powyżej 3do 4 km , powyżej 4 do 5 km , powyżej 5 do 10 km ,                               

powyżej 10 km  

   

 Zobowiązujemy się do: 

o przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

o przestrzegania postanowień statutu Zespołu 

o uiszczania zadeklarowanych opłat regularnie i w wyznaczonym terminie.  

o uczestniczenia w zebraniach rodziców 

o przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną zgłoszoną powyżej, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

o niezwłocznego osobistego  informowania o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach wicedyrektora Zespołu 

o podpisania „POROZUMIENIA” w terminie 20 – 24.VI.2016r. 

o osobistego poinformowania o rezygnacji z miejsca w Przedszkolu                  

                   

 

Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis matki /ojca/ prawnego opiekuna dziecka 
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ZAŁĄCZNIK 3 do Regulaminu Rekrutacji 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRUDZENIU DUŻYM 
wchodzącego w skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym   

w roku szkolnym 2016/2017 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia (dzień, 

miesiąc, rok) 

/miejsce urodzenia 

                                                                           w 

PESEL            

Stały adres zameldowania dziecka 

 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy  

Gmina  

Adres miejsca zamieszkania 

dziecka 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy  

Dane przedszkola (wypełnić, jeśli 

dziecko należy do obwodu innej 

placówki) 

Miejscowość  

Nazwa placówki  

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane osobowe MATKI OJCA 

Imię/imiona   

Nazwisko/nazwiska   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej    

A
d

res 

m
iejsca 

zam
ieszk

an
ia 

miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy   

 

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

data                                                                           Czytelny podpis matki / ojca /prawnego opiekuna 
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Załącznik do „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” 

INFORMACJE do postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

 

Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich kryteriów  

(Zgodnie z art. 20 t  ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty):                                                        

Zaznaczyć  

załączone X 

P
ier

w
szy

 e
ta

p
 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)   

2. 
Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności) 
 

3. 
 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o  stopniu niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do 
pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności): 

matki  

ojca  

4. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczona niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  

5. 
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz  

oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)  

6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  

OŚWIADCZAM, IŻ: 

Zaznaczyć 

odpowiednie 

X 

D
r
u

g
i  e

ta
p

 

1. 

Pracuję / prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę gospodarstwo rolne / studiuję, uczę się w 

systemie dziennym (odpowiednie podkreślić)  
matka / prawny opiekun  

Pracuję / prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę gospodarstwo rolne / studiuję, uczę się w 

systemie dziennym (odpowiednie podkreślić) 
ojciec / prawny opiekun  

2. Rodzeństwo kandydata do przedszkola uczęszcza do: 

Szkoły Podstawowej w 
Brudzeniu Dużym 

 

Przedszkola w Brudzeniu 

Dużym 
 

3. Przedszkole w Brudzeniu Dużym jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania kandydata i  jego rodziców  

Wniosek o przyjęcie do przedszkola został złożony do poniżej wskazanej placówki 

(wniosek może być złożony do 2 przedszkoli na terenie Gminy Brudzeń Duży, informując o tym drugie przedszkole): 

Placówką pierwszego wyboru jest: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Placówką drugiego wyboru jest: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej                     

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

miejscowość, data                                                                   Czytelny podpis matki / ojca /prawnego op iekuna kandydata 

INFORMACJE do organizacji pracy placówki oraz służące zapewnieniu dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych podczas pobytu w przedszkolu 

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu           

(czynne od 6.30-17.00) 

W godz. 8.00-13.00 pobyt nieodpłatny -  REALIZACJA PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

Godziny : od ……..………...   do…………..….. 

Dziecko będzie korzystało z posiłków : 

/wybrane zaznacz X/ 

 Śniadanie      (ok. 8.30-9.00)           

 Obiad             (ok. 11.30-12.15)      

 Podwieczorek (ok. 14.00-14.15)     
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1. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?      Tak   Nie 

2. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznych ( np. neurolog, psychiatra, okulista, foniatra, logopeda, itp.)?           Tak         Nie 

Jeśli tak, to jakiej ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy obserwuje Pan/i niepokojące objawy w rozwoju swojego dziecka?   Tak  Nie 

Jeśli tak, to jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy są medyczne wskazania do udziału dziecka w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej?    Tak  Nie 

 

Upoważniamy do odbioru z przedszkola 

naszego dziecka, wymienione obok 

pełnoletnie osoby (poza rodzicami 

/opiekunami prawnymi). 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka,  od momentu jego  odbioru przez 

wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

Imię i nazwisko osób upoważnionych: PESEL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach                                                    Tak       Nie                                                      

w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola 
 

Wyrażamy zgodę na przegląd czystości skóry i włosów przez pielęgniarkę szkolną  lub osobę wyznaczoną przez dyrektora Zespołu      Tak       Nie                                                                                          

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w celach związanych                                                 Tak       Nie                                                                         

z przyjęciem i pobytem dziecka w przedszkolu ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                                                                                                 

o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz.883) 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach internetowych                                                                                       

w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym .              Tak       Nie 

 

Deklaruję uczestnictwo dziecka                                                           
w zajęciach dodatkowych                                                                                                                                                                  

(bezpłatnych) organizowanych w przedszkolu: 

Z religii                           Tak       Nie 

Z języka angielskiego                           Tak       Nie 

 

Deklaruję chęć korzystania przez moje 

dziecko z dowożenia autobusem szkolnym / 

dotyczy dzieci  zamieszkałych powyżej 3 

km od przedszkola/                                                        

         Miejscem wsiadania i wysiadania będzie miejscowość (zaznaczyć właściwe):                                                         

Trasa I: Janoszyce  Karwosieki Noskowice  Karwosieki Cholewice(skrzyżowanie)  Karwosieki 

Cholewice (most)  Karwosieki Cholewice(skrzyżowanie)  Suchodół  Suchodół (wieś)                             

Sikórz (przystanek) Parzeń  Krzyżanowo                                                                                                           

Trasa II: Turza Mała(szkoła)  Turza Wielka  Cegielnia  Bądkowo Rochny     

         Odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola (zaznaczyć właściwe):                                                                           

3 km i mniej , powyżej 3do 4 km , powyżej 4 do 5 km , powyżej 5 do 10 km ,                               

powyżej 10 km  

Zobowiązujemy się do: 

o przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

o przestrzegania postanowień statutu Zespołu 



Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym,  
ul. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży 

 
 

15 
 

 

o uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu regularnie i w wyznaczonym terminie 

o uczestniczenia w zebraniach rodziców 

o przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną zgłoszoną powyżej, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

o niezwłocznego osobistego  informowania o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach wicedyrektora Zespołu 

o podpisania „POROZUMIENIA” w terminie 20 – 24.VI.2016r. 

o osobistego poinformowania o rezygnacji z miejsca w Przedszkolu                  

Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej powyżej są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

              miejscowość, data                                             Czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna kandydata 
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ZAŁĄCZNIK 4 do Regulaminu Rekrutacji 

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów z etapu pierwszego                           

(tzw. ustawowych): 

Lp. Kryterium Dokumenty1 potwierdzające spełnianie kryterium 

 

1. 

 

Wielodzietność rodziny 

kandydata 

  

Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata (zał. 7) 

 

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 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 o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

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 

 

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 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 

                                                           
1 Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów………........ 
2 Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, 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.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

 

6. 

 

Samotne wychowywanie 

kandydata  

w rodzinie 3 

 

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

oświadczenie4 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem (zał. 8) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 
4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja 

samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 
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ZAŁĄCZNIK 5 do Regulaminu Rekrutacji  

 

 
……………………………………………                  
                   Imię i nazwisko  rodzica/ów 

 
…………………………………………… 
                 Adres do korespondencji 
 
……………………………………………                  

Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Brudzeniu Dużym 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WOLI 1 

 

 dotyczy dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym* 

 należy złożyć w terminie 19 – 25.04.2016r. 

 

 

Potwierdzam wolę przyjęcia decyzji komisji rekrutacyjnej  dotyczącą przyjęcia mojego dziecka  

 

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

Imię / imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia kandydata 

 

do Przedszkola Samorządowego w Brudzeniu Dużym w roku szkolnym 2016/2017. 

 

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

                       Data                                        Czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna kandydata 

 

 

 

1 Zgodnie z Art. 20l  ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzenie woli przyjęcia do 

przedszkola 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK 6  do Regulaminu Rekrutacji  

 

  

      

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO 

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

W BRUDZENIU DUŻYM 

na rok szkolny 2016/2017 
 

 

➣ 29. 04. – 06. 05. 2016r. – składanie  „Wniosków o przyjęcie do 

Przedszkola ” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

➣ 07. 05. - 12. 05. 2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

➣ 25. 05. 2016r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych  

➣ 26. 05. – 31.05. 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

➣ 03.06.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
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ZAŁĄCZNIK  7 do Regulaminu Rekrutacji  

 

 
……………………………………………                  
                   Imię i nazwisko  rodzica/ów 

 
…………………………………………… 
                 Adres do korespondencji 
 
……………………………………………                                                              Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Brudzeniu Dużym 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA1 

(dotyczy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 

 

Oświadczam/my, że w mojej/naszej rodzinie wychowuję/my …………………… dzieci.                                                                        

 
 

L.p. 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Data urodzenia 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem  świadomy  

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.    
                                                             

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

                       Data                                        Czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna kandydata 

1 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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ZAŁĄCZNIK 8 do Regulaminu Rekrutacji  

 

 

 

 

……………………………………………                  
                   Imię i nazwisko  rodzica 

 
…………………………………………… 
                 Adres do korespondencji 
 
……………………………………………                  

 

  
Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Brudzeniu Dużym 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 1 

 

 Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko………………………………..........….............                                                                                                                            
                                                                                                       imię i nazwisko dziecka  
 kandydujące do przedszkola oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego  

rodzicem.  

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem  świadomy  

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.    
                                                            

 

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

                       Data                                       Czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna kandydata   

 

 
 

 

 

 
1 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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Załącznik 9 do Regulaminu Rekrutacji  

 

 

 

……………………………………………                  
                   Imię i nazwisko  rodzica 

 
…………………………………………… 
                 Adres do korespondencji 
 
……………………………………………                   

  

 Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Brudzeniu Dużym 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU 

 

Ja, ……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica) 

rezygnuję z miejsca w Przedszkolu Samorządowym w Brudzeniu Dużym,  mojego dziecka 

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

                                            (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

ze względu na ………………………………………………………………………………. .  

 

 

Brudzeń Duży, ………………………..                                               ……………………………………………….. 

                                                   Data                                                                                 Czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna kandydata                  
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