
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ZAWONI                     

NA ROK 2016/2017 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)  
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

1 

 

 Imię/Imiona i Nazwisko 

kandydata 
 

  

 

2 
 

 Data urodzenia kandydata 
 

  
 

3 
 

 PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię 

i numer paszportu 
lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

  
 

4 
 

 Imię/Imiona i nazwiska 
rodziców kandydata 

 

 Matki 
 

  
 

    Ojca 
 

  
 

5 
 

 Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i kandydata 

 
 

 Kod pocztowy 
 

  
 

    Miejscowość 
 

  
 

    Ulica 
 

  
 

    Numer domu /numer 
mieszkania 

 

  
 

6 

 

 Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 
kandydata - o ile je posiadają 

 

 Matki 

 

 Telefon do 

kontaktu 
 

  

 

      Adres poczty 

elektronicznej 
 

  

 

    Ojca 
 

 Telefon do 
kontaktu 

 

  
 

      Adres poczty 

elektronicznej 
 

  

 

 

 

 

 



II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie 

oświaty i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 
 

L.p. 
 

 Kryterium  Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

 

 Zgłoszenie 
kryterium 

do oceny 
Tak*) 

1 
 

 Wielodzietność 
rodziny 
kandydata 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata 
 

  
 

2 
 

 
Niepełnospraw

ność kandydata 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego  

 

  
 

3 
 

Niepełnospraw
ność  
jednego z 

rodziców 
kandydata 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne 

 

  
 

4 
 

Niepełnospraw
ność  

obojga 
rodziców 
kandydata 

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważne 
 

  
 

5 
 

Niepełnospraw
ność  

rodzeństwa 
kandydata  

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne 
 

  
 

6 
 

 Samotne 
wychowywanie 

kandydata w 
rodzinie 

 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 

 Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą 
 

  

 

*) Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego 

kryterium, w kolumnie czwartej przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie 

z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie 

tego kryterium. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

wymienionego w punkcie .................... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Gminy 

 

L.p. Kryterium Dokument 

potwierdzający 
spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium do 
oceny TAK*) 

1 Dziecko obojga rodziców 
lub opiekunów prawnych 
pracujących/ 

studiujących w systemie 
stacjonarnym/ 

prowadzących 
gospodarstwo rolne/ 
prowadzących własną 

działalność gospodarczą. 
Kryterium stosuje się 

również do rodzica, 
opiekuna prawnego 
samotnie 

wychowującego dziecko. 

oświadczenie rodziców o: 
zatrudnieniu/ prowadzeniu 
działalności gospodarczej/ 

pobieraniu nauki w systemie 
dziennym/  prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego 

 

2 Rodzeństwo dziecka 

uczęszcza do  
przedszkola  którego 

dotyczy rekrutacja 

informacja zawarta we 

wniosku o przyjęcie dziecka 
do przedszkola 

 

3 Czas pobytu dziecka w 

przedszkolu powyżej 5 
godz/ zadeklarowanie 
przez 

rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata 

korzystania przez niego 
z pełnej oferty 
przedszkola, tj. 

nauczania, wychowania, 
opieki i posiłków po 

godzinie  12.30 

informacja zawarta we 

wniosku o przyjęcie dziecka 
do przedszkola 

 

4 Przedszkole wskazane 

we wniosku jest 
najbliżej położonym od 
miejsca zamieszkania 

dziecka 

informacja zawarta we 

wniosku o przyjęcie dziecka 
do przedszkola 

 

5 Dziecko, którego 

rodzice/ opiekunowie 
prawni odprowadzają 

podatek dochodowy w 
gminie Zawonia i złożyli 
roczne zeznanie 

podatkowe  PIT za 2015 
r w Urzędzie Skarbowym 

w Trzebnicy 

informacja zawarta we 

wniosku o przyjęcie dziecka 
do przedszkola 

 

 

 
 

 
 



 
 

*) Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego 
kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, proszę napisać TAK i dołączyć do 

wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium 

1. Zgodnie z art. 6 u.s.o., spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 

Radę Gminy jest potwierdzane oświadczeniami. 
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w 

punkcie .................... 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.  poz. 
1182 z późn. zm.). 

......................... ...................................................................... 

Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

 

 

 

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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy 

wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku. 


