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W n i o s e k  z a w i e r a  7  s t r o n 

 

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

m i e j s c o w o ś ć , d a t a 

 

Do Dyrektora Przedszkola Publicznego KORONA w Murowańcu 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola  od dnia  01.09.2021 roku. 

I. DA N E DZ IE CK A 

PESEL * 
           

 

NAZWISKO  IMIĘ  

 

DATA URODZENIA  MIEJSCE URODZENIA  

 

ADRES   ZAMIESZKANIA DZIECKA/KANDYDATA 
 

Kod pocztowy  Miejscowość  

 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

 

Gmina  Powiat  

 
II. KWE ST ION A R IU SZ  DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZ I E C K A/ K AN DY DAT A 

L U B O PI E KU N Ó W  P R A WN Y C H 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię Nazwisko SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO 

   

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

nr telefonu  adres e-mail  

 

P R O S I M Y O W Y P E Ł N I E N I E W N I O S K U D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I  

 

* W przypadku braku nr PESEL prosimy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.         

WNIOSEK 
O  PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KORONA W MUROWAŃCU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Wypełnia osoba 

przyjmująca wniosek 

 

NR 
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DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię Nazwisko SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO 

 
  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica 
 nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy 
 miejscowość  

gmina 
 powiat  

nr telefonu 

 adres e-mail  

 

 

III .  INFORMACJE O DZIECKU  
 

 

UWAGI OGÓLNE: 

 

1. Przydział do grup przedszkolnych i miejsc dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2021/2022 

nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona 

jest od liczby, wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych 

przedszkola. Dopuszcza się zróżnicowanie wiekowe grup. 

 

2. Przed wypełnieniem wniosku rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami Rekrutacji 

umieszczonymi na tablicy ogłoszeń INSO i stronie internetowej przedszkola – 

www.przedszkolekorona.pl 
 

3. W celu sprawnej organizacji procesu rekrutacyjnego i nieodrzucania wniosków pod względem 

formalnym – wymagane jest złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie dziecka/kandydata do 

Przedszkola z rzetelnie wypełnionymi wszystkimi danymi określonymi w druku, czytelnie 

i w terminie. 
…………………………………………………………………… 

   data i czytelny podpis rodzica/-ów lub prawnego opiekuna 

Na podstawie art. 155 Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. prosimy o podanie istotnych danych o stanie zdrowia dziecka, stosowanej ewentualnej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (m.in. czy dziecko prawidłowo do swojego wieku rozwija się pod kątem intelektualnym i ruchowym, czy Państwa 

coś niepokoi, czy dziecko jest pod opieką jakichś specjalistów, jeśli tak to jakich?) 

http://www.przedszkolekorona.pl/
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IV .  SPEŁNIANIE KRYTERIÓW  DECYDUJĄCYCH O  PRZYJĘCIU DZIECKA  

D O  PRZEDSZKOLA 
w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X” 

 
  

CZĘŚĆ A 

 KRYTERIA USTAWOWE 

 - jeśli dotyczy, zaznaczyć „X” 

Jeśli 

dotyczy – 

prosimy 

zaznaczyć 

„X” 

1. * Wielodzietność rodziny kandydata (dziecka) 

 
Dokument potwierdzający: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata (dziecka) 

 

** Dokumenty potwierdzające: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do 

pracy, częściowej niezdolności do pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 511,1000, 1076, 1925, 

2192, 2354). 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (dziecka) 

 
** Dokumenty potwierdzające – jak w pkt. 2 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (dziecka) 

 
** Dokumenty potwierdzające – jak w pkt. 2 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (dziecka) 
 
** Dokumenty potwierdzające – jak w pkt. 2 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata (dziecka) w rodzinie 

 

** Dokumenty potwierdzające: 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. 

 

7. Objęcie kandydata (dziecka) pieczą zastępczą 

 

** Dokument potwierdzający: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą 

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

zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998,1076,1544,2245). 

 

   * Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Rodziny Wielodzietnej, których dziecko zostało przyjęte do przedszkola    

zobowiązane są do przedstawienia w kancelarii przedszkola oryginału ww. karty w miesiącu sierpniu w celu realizacji  

uprawnień od miesiąca września. 

** Należy przedstawić: Oryginał, notarialnie poświadczoną kopię albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy  

z 14 czerwca  1960 r.  –  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018  r. poz. 2096)  odpis lub wyciąg    

 z dokumentu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączone zostały dokumenty dotyczące spełniania kryteriów z punktów: ………………………….. 

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

                            PUNKTACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

                                                                                 (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 
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 CZĘŚĆ B 

KRYTERIA DODATKOWE 

- jeśli dotyczy – zaznaczyć „X” 

Jeśli 

dotyczy – 

prosimy 

zaznaczyć 
„X” 

 

1. 

 

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (6- lat) lub 

kandydat w wieku powyżej 6 lat z odroczonym obowiązkiem szkolnym 

 
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: Oświadczenie rodzica o konieczności realizacji obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego lub pismo dyrektora szkoły odraczające rozpoczęcie obowiązku 

szkolnego przez dziecko w danym roku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
i opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 

 

 

2. 

 

Dziecko uczęszczające do Żłobka Niepublicznego KORONA w Murowańcu (prowadzonego 

przez ten sam organ prowadzący) w roku szkolnym, w którym zaczyna się postępowanie 

rekrutacyjne, nie wcześniej jednak gdy dziecko uzyskuje wiek wskazany w art. 31 ust. 1 i 3 

Prawa Oświatowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 

 

  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: Oświadczenie o korzystaniu przez dziecko w roku szkolny     

  2020/2021 z opieki Żłobka Niepublicznego KORONA w Murowańcu 

 

 

 

3. 

 

Kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację 

przedszkolną w publicznym przedszkolu KORONA w Murowańcu.   

 
  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium: Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu edukacji     

  przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w danym roku szkolnym (2020/2021)  w  publicznym przedszkolu  

  KORONA w Murowańcu. 

 

 

4. 

 

Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego kandydata 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: Zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu albo 

zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; Zaświadczenie szkoły/uczelni 

potwierdzające naukę w trybie dziennym; Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (aktualny wydruk ze  strony  internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

5. 

 

Kandydat, którego jeden z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje,  wykonuje  pracę  na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne 

lub działalność gospodarczą lub pozarolnicza działalność gospodarczą. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo 

zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; Zaświadczenie szkoły/uczelni 

potwierdzające naukę w trybie dziennym; Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (aktualny wydruk ze  strony  internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru 
Sądowego). 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączone zostały dokumenty dotyczące spełniania kryteriów z punktów: ………………………….. 

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

                            PUNKTACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

                                                                                 (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 
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V .  O Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  A  

Oświadczenia są potwierdzeniem spełniania danego kryterium zaznaczonego przez rodzica na str. 3 i 4 pkt. 

IV (część A i B) niniejszego wniosku i stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka/kandydata do 

przedszkola. 

 

 

 

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

 

 

Niniejszym oświadczam, że kandydat  …………………………………………………  do  Przedszkola Publicznego 

KORONA w Murowańcu, spełnia   kryterium   wielodzietności   rodziny,  o którym mowa w art. 131 ust.2 pkt.1 oraz 

art.150 ust.2 pkt.1a ustawy z 14 grudnia 2016r.  – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017r, poz. 59 z pożn.zm) w rozumieniu 

art. 4 pkt. 42 ww. ustawy. 

 

Wraz z dzieckiem/kandydatem rodzina liczy ………..……… członków, w tym............ dzieci. 

 

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

        ……………………………………………  

    data i czytelny podpis rodzica/-ów lub prawnego opiekuna 

* Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
 

 

 

  
 
 

Niniejszym oświadczam, że kandydat ......................................................... do  Przedszkola Publicznego KORONA  

w Murowańcu, spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym mowa w art. 131 ust.2 pkt.6 oraz art.150 

ust.2 pkt.1c ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r, poz. 59 z późn.zm.) w rozumieniu  

art. 4 pkt. 43 ww. ustawy. 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko/kandydata oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

 

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przedstawiam 

dokument/ty potwierdzający/ce moją sytuację rodzinną. ……………………………....................................................... 

 
………………………………………………………….…… 

data i czytelny podpis rodzica/-ów lub prawnego opiekuna 

 
* Definicja samotnego wychowania dziecka zgodnie z Prawem oświatowym (art.4 pkt.43) oznacza wychowanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu, osobę rozwiedzioną  – chyba, 

że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata * 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka * 
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!!! Wypełnia rodzic kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i obowiązany jest odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne 
 

 

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko……………………………………………………………………………. 

ur. w roku ………………………….. – obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 

2021/2022 z początkiem roku szkolnego w roku  kalendarzowym,  w  którym  dziecko  kończy  6  lat  (podst.  prawna: 

Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017r. poz. 59 – ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe – art.31.ust.4 i 5). 

 

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……….......………………………………………………..  

data i czytelny podpis rodzica/-ów lub prawnego opiekuna 

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

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że rodzeństwo (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)   …………..………………… 

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

kandydata do Przedszkola Publicznego KORONA w Murowańcu, będzie kontynuowało edukację przedszkolną  

w roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Publicznym KORONA w Murowańcu. 

 

Prosimy podać  aktualną nazwę grupy w Przedszkolu „KORONA”, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata    

……………………………………………………… 

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/-ów lub prawnego opiekuna 

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

 

 

 

 

  Niniejszym oświadczam, że kandydat ....................................................................... do Przedszkola Publicznego KORONA  

  w Murowańcu, korzystał  w roku szkolnym 2020/2021 z opieki Żłobka Niepublicznego KORONA w Murowańcu. 

 

   Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica/-ów lub prawnego opiekuna 

 

Oświadczenie o konieczności realizacji obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata  

Oświadczenie o korzystaniu przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021 z opieki Żłobka 

Niepublicznego KORONA w Murowańcu 
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Niniejszym oświadczam, że kandydat ………………………………………………………………….............. 

do Przedszkola Publicznego KORONA w Murowańcu, zamieszkuje na obszarze Gminy BIAŁE BŁOTA. 

     Adres  zamieszkania  ........................................................................................................ .................................... 

      Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

.……………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis rodzica/-ów lub prawnego opiekuna 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

VI.  INFORM ACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOW YCH  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Korona Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Murowańcu, przy ul. Kolibra 2. 

Administrator danych osobowych zbiera niniejsze dane osobowe w celu prawidłowego realizowania zobowiązań prawnych 

i przyjęcia dziecka do placówki. Dane są zbierane wyłącznie na potrzeby rekrutacyjne dziecka do przedszkola. 

Korona Inwestycje Sp. z o.o. jako administrator Państwa danych zapewnia Państwu prawo dostępu do swoich danych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia 

wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego 

administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody  

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
                                                                                                                              
                                                                                                                              

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

   Data i podpis matki/opiekuna prawnego                             Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy  BIAŁE BŁOTA 


