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 Data wpływu …………………… 

                                                                                                                               (wypełnia przedszkole) 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

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

w roku szkolnym 2018/2019 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA drukowanymi literami  

I. DANE  DZIECKA 

Nazwisko i imiona dziecka  

PESEL                                                          

Data i miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica / nr domu /nr 

lokalu 
  

Kod pocztowy   

Miejscowość  

Gmina  

Adres zameldowania dziecka 
 

Ulica / nr domu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Dane przedszkola/ oddziału przedszkolnego  

(wypełnić, jeśli dziecko należy do obwodu                            

innej placówki) – dotyczy dz. 6-letnich 

Miejscowość   

Nazwa szkoły/ 

przedszkola 
  

II. DANE RODZICÓW DZIECKA 

adres / kontakt MATKI OJCA 

Imię/imiona   

Nazwisko/nazwiska   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

A
d

res 

m
iejsca 

zam
ieszk

an
ia 

Ulica, nr domu    

Kod pocztowy   

Miejscowość   

 

 

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

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

III. INFORMACJE DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

OŚWIADCZAM, IŻ                                                                                                                                                                                                      

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla danego kryterium, należy do wniosku złożyć odpowiednie dokumenty                                                 

(zgodnie z art.150 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe) – Wykaz dokumentów - Zał. 4 do Regulaminu Rekrutacji 

Spełnianie kryterium           

TAK / NIE                     

(wszystkie rubryki muszą                 

być wypełnione)           

P
ier

w
szy

 e
ta

p
                           

(K
R

Y
T

E
R

IA
 

U
S

T
A

W
O

W
E

) 

1. Wielodzietność rodziny kandydata (załączyć oświadczenie)  

2. Niepełnosprawność kandydata (załączyć poświadczoną kopię dokumentu)  

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (załączyć poświadczoną kopię dokumentu)  

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców (załączyć poświadczoną kopię dokumentu)  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (załączyć poświadczoną kopię dokumentu)  

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (załączyć wyrok sądu oraz oświadczenie)  

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą (załączyć poświadczoną kopię dokumentu)  

OŚWIADCZAM, IŻ                                                                                                                                                                                                   

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla danego kryterium, należy do wniosku złożyć odpowiednie dokumenty 
(zgodnie uchwałą nr XXI/159/17 Rady Gminy) -  Wykaz dokumentów - Zał. 4 do Regulaminu Rekrutacji 

Spełnianie kryterium           

TAK / NIE                         

(wszystkie rubryki muszą      

być wypełnione) 

D
r
u

g
i  e

ta
p

                                            

(K
R

Y
T

E
R

IA
 

S
A

M
O

R
Z

Ą
D

O
W

E
) 

 

1. 

Oboje rodzice /prawni opiekunowie pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej/ prowadzą 

działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne/ studiują w systemie dziennym/ uczą się w systemie dziennym 

(odpowiednie podkreślić) 
 

2. Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu lub w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym  

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

i  jego rodziców  

4. 

Jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej/prowadzi 

działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne/ studiuje w systemie dziennym/uczy się w systemie dziennym, drugi 

rodzic nie pracuje (odpowiednie podkreślić) 

 

Oświadczam, iż odległość przedszkola od miejsca zamieszkania wynosi ((zaznaczyć właściwe X): 

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

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

- żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach;                      Tak         Nie 

- zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

IV. 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 1. wyboru jest: ……………………………………  Placówką 2. wyboru jest: ………………………………………… 

V. INFORMACJE DO ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA 

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu 

Przedszkole czynne od 6.15 - 16.45:                                                                                           
- w godz. 7.45 – 12.45 (Realizacja Podstawy Programowej – obowiązkowy pobyt nieodpłatny)                                                                  

- w godz. 6.15-7.45 oraz 12.45-16.45 (godziny ponadprogramowe - pobyt płatny) 

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godz.:                                  

od ………………  do ………………. 

Dziecko będzie korzystało z posiłków :                    /wybrane zaznacz X/ 

 

 Śniadanie      (ok. 8.30 - 9.00)                                           Podwieczorek (ok. 14.00 - 14.15)     

 Obiad             (ok. 11.30 - 12.15)                                                Bez posiłków                                    
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VI. DODATKOWE INFORMACJE o dziecku  

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

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

Jeśli tak, to jakiej:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Obserwuję niepokojące objawy w rozwoju mojego dziecka?    Tak      Nie 

Jeśli TAK, to jakie………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Dziecko posiada medyczne wskazania do udziału w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (skierowanie od lekarza)?  Tak       Nie 

VII. DEKLARACJE RODZICÓW  

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 z przyjęciem  i pobytem dziecka Tak     Nie                         

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) z religii                                                                                    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 X):                                                                                                                                        

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 ;                                                                                                                    

Trasa III: Sobowo  , Strupczewo  . 

Zobowiązuję się do: przestrzegania postanowień STATUTU Przedszkola oraz do podpisania POROZUMIENIA w terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

 Oświadczam, że: 

1.Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.  

2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

3. Niezwłocznie poinformuję Dyrektora o zmianie danych zawartych we wniosku. 

4. Osobiście poinformuję Dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu. 

5. Po uprzednim sprawdzeniu, czy dziecko zostało ujęte na liście kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego – potwierdzę wolę 
przyjęcia mojego dziecka (w terminie zapisanym w Harmonogramie rekrutacji).                                                                                                                                                     

 

Do wniosku załączam:       1.    ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

 

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

data                                                                                                                                  Czytelny podpis matki / ojca /prawnego opiekuna kandydata 
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