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Wpłynęło dnia…………………………… 
 

Ostrowiec Świętokrzyski, ………………………… 
                                                                                                                                               (data)                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka  do 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej1) 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie od 1 września roku szkolnego ……………… mojej córki/mojego  
 

syna  ………………..………………………………….………………………………………………  
   
 

urodzonej/urodzonego ………………………..……….……………………………………………… 
(miejsce i data urodzenia)  

PESEL……………………………………….., numer paszportu lub innego dowodu tożsamości2 

 

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

zamieszkałej/zamieszkałego ….….……….….………….…………………….……………….….….. 
 

do .….….……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym) 

 
Rodzice: 
Matka  -  ……..……….………….………………….….…....…………………………………….…  

(imię nazwisko) 
 

.………………….………………………………………….……………………..………………….. 
(adres zamieszkania) 

  

.………………….………………………………………….……………………..………………….. 
(adres poczty elektronicznej, numer telefonu) 

 
  Ojciec  - ……………….………….………………….….…....……….……………….……………. 

(imię nazwisko) 
 

.………………….………………………………………….……………………..………………….. 
(adres zamieszkania) 

  

.………………….………………………………………….……………………..………………….. 
(adres poczty elektronicznej, numer telefonu) 

 
 

1. Deklarowany czas dziennego pobytu dziecka w przedszkolu  

od godz. ……..…..  do godz. …..………3  

2. Wykaz publicznych przedszkoli w Ostrowcu Świętokrzyskim, do których złożono 
równocześnie wnioski o przyjęcie dziecka, w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanego (maksymalnie dwa przedszkola): 
 

a. ………………………………………………………………………………………… 
 

b. ………………………………………………………………………………………… 
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Inne ważne informacje o dziecku4……………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 
Zobowiązanie rodziców / opiekunów prawnych dziecka  
 
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 
• przestrzegania postanowień statutu przedszkola/szkoły, 
• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 
• regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie5, 
• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/oddziału przedszkolnego osobiście lub 

przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną, 
• uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 
 
Oświadczam, że: 
 
• jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,  

do celów związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 922 z 
późn. zm.) 

 
 
 
 
     
                                                                                                             
…………………………………    ……………………………...………… 
                            data                  Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
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Potwierdzenie spełniania kryteriów określonych w ustawie6. Pierwszy etap rekrutacji. 
 

Lp. Kryteria ustawowe Dokumenty 
potwierdzające 

Dostarczone 
załączniki (x) 

Wartość 
punktowa 

1. 
Wielodzietność rodziny7 
dziecka 

Oświadczenie rodzica8  1 

2. 

Niepełnosprawność  
dziecka, posiadanie 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

 1 

3. 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
dziecka 

 1 

4. 
Niepełnosprawność obojga 
rodziców 

 1 

5. 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa 

 1 

6. 
Wychowywanie dziecka w 
rodzinie zastępczej 

Oryginały dokumentów, 
notarialnie poświadczone 
kopie lub urzędowo 
poświadczone odpisy, 
wyciągi z dokumentów  
lub kopie poświadczone 
przez rodzica 

 1 

7. 
Samotne wychowywanie 
dziecka w rodzinie9 
 

Oświadczenie rodzica8  1 

 
 
Potwierdzenie spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący7. Drugi etap 
rekrutacji.   
 

 
Kryterium Dokumenty 

potwierdzające  

Liczba punktów 

Zatrudnienie bądź prowadzenie działalności 
gospodarczej przez oboje rodziców lub 
zatrudnienie rodzica/prawnego opiekuna 
samotnie wychowującego dziecko 

Oświadczenie  

4 

Zatrudnienie jednego z rodziców Oświadczenie  2 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej 
placówki 

Dane zawarte w 
dokumentacji placówki  

1 

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu 
powyżej bezpłatnego czasu nauczania, 
wychowania i opieki 

Dane zawarte we 
wniosku  1 
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DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ  
 
Suma punktów kwalifikacyjnych ………………. 

 
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dn. ………………………………………………………… 

 
1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Przedszkola Publicznego nr ................/oddziału 

przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr ……. na rok szkolny 
…………………. 

 
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu: 

 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

………………………………………… 
podpis przewodniczącego 

Komisji Rekrutacyjnej 
 

 

 

1. przyjęcie dziecka do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uzależnione jest od organizacji danej 
szkoły, tzn. czy prowadzi oddziały przedszkolne, 

2. wypełnić w przypadku braku numeru PESEL kandydata, 
3. przedszkola publiczne pracują w godz. od 6.00 do 16.00; oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

pracują od 8.00 do 13.00. 
4. np. informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe), wady rozwojowe, wskazania lekarskie (dieta, 

alergie pokarmowe), 
5. dot. dzieci zapisanych do przedszkola, 
6. odpowiednie załączniki dołączyć do wniosku. 
7. wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 
8. wzory oświadczeń dostępne w placówkach lub na stronie www.um.ostrowiec.pl (www.um.ostrowiec.pl -> dla 

mieszkańca -> edukacja -> rekrutacja), 
9. samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. 
 


