
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola 
(podać numer i adres)

Numer i adres placówki pierwszej preferencji

Dane dziecka 
Dane osobowe dziecka 

PESEL Imię Drugie imię Nazwisko

Data urodzenia
— —

Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr. PESEL)

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod
—

Miejscowość

Województwo Powiat Gmina

Placówki drugiej i trzeciej preferencji 
Kolejne preferowane przedszkola dla zgłaszanego dziecka 

2. preferencja 3. preferencja

Dane rodziców*
Dane rodzica (matki)

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Dane rodzica (ojca) 

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania rodzica (matki)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod
—

Miejscowość

Adres zamieszkania rodzica (ojca)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod
—

Miejscowość

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) do niniejszego 
wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie "Załącznik do wniosku - informacja o 
spełnianiu kryteriów". 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w systemach 
informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).

Data przyjęcia wniosku
(wypełnia placówka)

Czytelne podpisy rodzica/ów 



 
 

 

1. Kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 

z późn. zm.). 
 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM * 

1 Wielodzietność rodziny kandydata  

2 Niepełnosprawność kandydata  

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 

2. Kryteria określone w Uchwale Nr XXXVII/472/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM * 

1 

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie jednocześnie do tego 

samego przedszkola dwojga i więcej dzieci ** 

Preferencja 1  

Preferencja 2  

Preferencja 3  

2 

Rodzice/opiekunowie prawni (rodzic samotnie wychowujący 

dziecko/opiekun prawny) kandydata pracują (pracuje), prowadzi 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, uczy się w 

trybie stacjonarnym na terenie miasta Zamość 

 

3 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola** 

Preferencja 1  

Preferencja 2  

Preferencja 3  

4 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola mieszka w 

obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego ma siedzibę 

przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o 

przyjęcie 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam, że dane przedłożone w 

niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że zgodnie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

określonych w pkt 1 oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 2 niniejszego 

dokumentu. 

 

 

 

 …………………………………………………………… 

 Czytelne podpisy rodzica/ów 

 

                                                 
* Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi 

ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego 

kryterium przy obliczaniu punktów. 
** Aby dziecko uzyskało punkty za kryterium, przy co najmniej jednej z wymienionych preferencji należy wpisać TAK. 
 

 

 
 


