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Nr wniosku  

Wypełnia jednostka 

Data złożenia  

Godzina złożenia  

……………………………………………                  
     Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
 

…………………………………………… 
       Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
 

…………………………………………… 

 
           Dyrektor 

       Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 

       ul. Edukacji Narodowej 4a 

       83-332 Dzierżązno  

        

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego/oddziału przedszkolnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy   

na rok szkolny  2021/2022 

  

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia   -   -     r. 

Miejsce urodzenia  

PESEL 
w przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Adres zamieszkania  

DANE MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu    

Adres poczty elektronicznej (mail)  

DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej (mail)  
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Deklarowany pobyt dziecka w placówce:                          

 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………………… do …………………… 

 

2) Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków (zaznaczyć znakiem X):  

 

 śniadanie             obiad                            podwieczorek      

 
 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie przedszkolne 
 

Nr 

preferencji 
Nazwa przedszkola 

1.  
2.  
3.  

 

III.  Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach 

do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

 

L.p. Kryterium 
Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Czy kryterium 

zostaje zgłoszone 

do oceny? 

TAK/NIE 
(wypełnia rodzic) 

LICZBA 

PRZYZNANYCH 
PUNKTÓW 
(wypełnia komisja) 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
  

Załącznik nr 1 do wniosku : Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata (wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę 

wychowującą troje i więcej dzieci) 

  

2. Niepełnosprawność kandydata 
 

Załącznik: 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. 

  

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata/opiekuna 

prawnego 
 

Załącznik: 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, 

  

4. Niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata/opiekunów 

prawnych 
 

Załącznik: 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, 

  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  
 

Załącznik: 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, 

  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=226#P226A2
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6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
 

Załącznik: 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, 

  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

Załącznik: Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

  

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: 
 

  
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy dołączyć wymagane załączniki. 

 

 

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący 

 

L.p. Kryterium 

Czy kryterium 

zostaje zgłoszone 

do oceny? 

TAK/NIE 
(wypełnia rodzic) 

LICZBA 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 
(wypełnia komisja) 

1. 

Kandydat, którego oboje rodziców/prawnych opiekunów 

pracuje (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-

prawnej), prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo 

rolne, uczy się w systemie dziennym. Kryterium  stosuje się 

również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie 

wychowującego dziecko. 

  

2. 
Kandydat, który w roku rekrutacji podlega obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

  

3. 

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata 

przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego/oddziału 

przedszkolnego nie przekracza 3km. 

  

4. 

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/innej formie 

wychowania przedszkolnego/oddziale przedszkolnym lub w 

szkole (kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli 

rodzeństwo kandydata kończy etap przedszkolny/etap szkolny 

i w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja 

nie będzie już uczęszczało do tej placówki). 

  

5. 
Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 

minimum 8 godzin dziennie. 

  

6. 

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych 

(rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko)w 

rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 

ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni wskazuje 

miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kartuzy (kandydat, 

którego jeden rodzic/opiekun prawny wykonujący rolniczą 

działalność lub studiujący/uczący się w systemie dziennym 

nie podlega ocenie według tego kryterium) 

  

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: 
 

 

Do wniosku dołączam/my następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata 

wyżej wymienionych kryteriów : 

 

1. Kryterium nr 1 

• zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis 

do działalności gospodarczej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (z KRUS) 

lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=2493#P2493A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2018&qplikid=2493#P2493A2
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2. Kryterium nr 2 

• oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o odległości od miejsca zamieszkania kandydata  

w odległości do 3km od danego przedszkola/oddziału przedszkolnego stanowiące załącznik nr 2 

do wniosku. 

3. Kryterium nr 3 

• oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa  

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole stanowiące załącznik nr 3 do wniosku. 

4. Kryterium nr 4 

• oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o deklarowanym czasie pobytu kandydata 

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym stanowiące załącznik nr 4 do wniosku. 

5. Kryterium nr 5 

• kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni 

             opatrzonego prezentatą wpływu do urzędu skarbowego lub 

• kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni 

i kopia urzędowego poświadczenia odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), 

• albo zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające płacenie podatku wg miejsca 

zamieszkania w Gminie Kartuzy. 

 

                                                                  
 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn zm.).  

2. Administratorem danych jest dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. Mam 

świadomość przysługujących mi praw wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane 

podaję dobrowolnie. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z 

późn.zm.) o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w w/w wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

 

 

……………………………………                      …..………………………………………………… 
                          data                                                                           czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  

 

 

 

 

 

WNIOSEK POWINIEN BYĆ WYPEŁNIONY CZYTELNIE WRAZ Z WYMAGANYMI 

ZAŁĄCZNIKAMI/OŚWIADCZENIAMI. W PRZYPADKU NIEKOMPLETNEGO 

WNIOSKU POZOSTANIE ON ODRZUCONY. 

 

 

 

 

Podstawy prawne: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pózn.zm.) 

• Uchwała Nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kartuzy uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów 

zamieszkałych poza obszarem gminy. 
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                                 Załącznik nr 1 do wniosku 

 

………………………………………………... 
      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………... 
                        Adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Oświadczam, że ……………..…………………………………………………….wychowuje się  
             imię i nazwisko kandydata  

 

w rodzinie wielodzietnej*, w której łączna liczba dzieci wynosi……………… . 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

Wielodzietność oznacza faktyczną ilość członków rodziny na dzień składania wniosku. 

 
 

 

 

…………………………………………………. 
                                                                                                                         data i czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 do wniosku 

 
………………………………………………... 
      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………... 
                        Adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3km od danego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 

 

Ja ………………………….………………………………………………………………………………………....... 
imię i nazwisko rodzica 

 

oświadczam, że ……………………………………………………..……………………………………………. 
imię i nazwisko kandydata  

 

mieszka/nie mieszka* w odległości do 3 km od przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

 
(Odległość mierzona od wyjścia z miejsca zamieszkani, drogami publicznymi lub ścieżkami ogólnodostępnymi do 

wejścia do przedszkola/oddziału przedszkolnego). 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                          

…………………………………………………. 
                                                                                                                         data i czytelny podpis składającego oświadczenie                                
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  Załącznik nr 3 do wniosku 

………………………………………………... 
      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………... 
                        Adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa  

do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły 

 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………………… posiada rodzeństwo, 
   imię i nazwisko kandydata 

 

które uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły do którego składany jest 

wniosek. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

Kryterium nie dotyczy przypadku, kiedy rodzeństwo kandydata kończy etap przedszkolny/etap 

szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczało do 

tej placówki. 

 

W przypadku rezygnacji z pobytu rodzeństwa kandydata w trakcie roku szkolnego, kandydat 

może zostać skreślony z listy przyjętych. 
 

 

…………………………………………………. 
                                                                                                                         data i czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 
                                   Załącznik nr 4 do wniosku 

 

………………………………………………... 
      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………... 
                        Adres zamieszkania 

 

                                                                                                 

Oświadczenie o korzystaniu z opieki przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 co najmniej 8 godzin dziennie 

 

 

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………....będzie korzystać  
             imię i nazwisko kandydata 

 

z opieki przedszkola/oddziału przedszkolnego co najmniej 8 godzin dziennie. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu dotyczy okresu całego roku szkolnego i nie może 

być zmieniony w trakcie roku szkolnego. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu będzie rozliczana 

według deklarowanego czasu pobytu. 

 
 

…………………………………………………. 
                                                                                                                         data i czytelny podpis składającego oświadczenia 
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DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ 

 

Suma punktów kwalifikacyjnych : 

 

Etap I 
 

Etap II 
 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr  ZKiW Dz-no. 0111-……./2021 Dyrektora Zespołu 

Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie na posiedzeniu w dniu ………………….................... r.,  

stwierdza: 

 

1. Zakwalifikowała w/w kandydata do …………………...………………………………………………… 

na rok szkolny 2021/2022. 

2. Niezakwalifikowała kandydata z powodu: 

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

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

 

 

   …….………………………………………………….. 

                                                                                    podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


