
Pieczęć przedszkola 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA: 

Imiona  Nazwisko  

PESEL  
Data i miejsce 

urodzenia 
 

W przypadku braku numeru PESEL – seria i nr 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata: 

Gmina  
Miejscowość  

Kod pocztowy 
 

Ulica, nr domu/nr 

mieszkania 
  

 

2. WYBRANE PRZEDSZKOLE (drugiego i trzeciego wyboru): 
Lp. Nazwa przedszkola 

1.  

2.  

 

3. DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU: 

od godz. -                     

do godz. 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu  
(proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź): 

 TAK   NIE 

06.30 – 07.30 godzina płatna*   

07.30 – 12.30 5 godzin – realizacja podstawy programowej – godziny bezpłatne   

12.30 – 13.30 godzina płatna*   

13.30 – 14.30 godzina płatna*   

14.30 – 15.30 godzina płatna*   

15.30 – 16.30 godzina płatna*   

16.30 – 17.30 godzina płatna*   

 

4. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE: 

 

 

 

 

5.DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI 

PRAWNEJ/OSOBY LUB PODMIOTU 

SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD 

DZIECKIEM: 

6. DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO/OSOBY LUB PODMIOTU 

SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD 

DZIECKIEM: 

Imię 

Nazwisko 

Imię 

Nazwisko 

Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki 

prawnej 

Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna 

prawnego 

Gmina  Miejscowość 

Kod pocztowy 

 Gmina  Miejscowość 

Kod pocztowy 

 

Ulica, nr domu/ 

nr mieszkania 

 Ulica, nr domu/ 

nr mieszkania 

 

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej–telefon, 

e-mail 

 

 

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego–telefon, 

e-mail 

* godziny płatne nie dotyczą dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz starszych 

 

 

 



7. KRYTERIA REKRUTACYJNE 

Nr 

kryt. 

Kryteria obowiązujące w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym do 

przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

Wpisać 

TAK/NIE 

Liczba 

punktów 

ustalona 

przez organ 

prowadzący 

Wymagane dokumenty/oświadczenie 

potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów 

1. 

Kandydat, który 

wychowuje się w 

rodzinie wielodzietnej 

(troje i więcej dzieci) 

 30 pkt 

Oświadczenie: potwierdzam spełnianie 

wybranego kryterium 

…........................................ 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

2. 
Kandydat, który jest 

niepełnosprawny 
 30 pkt 

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 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: 

Dz. U. z 2016, poz. 2046 ze zm.) 

3. 

Kandydat, którego jeden 

z rodziców/prawnych 

opiekunów jest 

niepełnosprawne 

 30 pkt 

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 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: 

Dz. U. z 2016, poz. 2046 ze zm.) 

4. 

Kandydat, którego oboje 

rodziców/prawnych 

opiekunów jest 

niepełnosprawnych 

 30 pkt 

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 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: 

Dz. U. z 2016, poz. 2046 ze zm.) 

5. 

Kandydat, którego 

rodzeństwo jest 

niepełnosprawne 

 30 pkt 

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 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: 

Dz. U. z 2016, poz. 2046 ze zm.) 

6. 

Kandydat, którego 

samotnie wychowuje 

matka lub ojciec 

 30 pkt 

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód 

lub separację, lub akt zgonu, lub 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka 

7. 
Kandydat, który objęty 

jest pieczą zastępczą 
 30 pkt 

Dokument poświadczający objęcie 

kandydata pieczą zastępczą zgodnie 

z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o spieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze 

zm.) 

8. 

Kandydat, który posiada 

rodzeństwo w 

przedszkolu lub szkole 

podstawowej, do której 

składany jest wniosek 

 30 pkt 

Oświadczenie – potwierdzam spełnianie 

wybranego kryterium 

…........................................ 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



9. 

Kandydat, którego co 

najmniej jeden z 

rodziców lub prawnych 

opiekunów 

mieszkających w Słupsku 

rozlicza się z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Słupsku 

 30 pkt 

Kopia pierwszej strony zeznania 

podatkowego co najmniej jednego z 

rodziców lub prawnych opiekunów 

opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w 

którym zostało złożone zeznanie, lub 

zaświadczenie z urzędu skarbowego 

potwierdzające fakt złożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty), lub urzędowe 

poświadczenie wydane przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji 

podatkowej 

10. 

Kandydat, którego oboje 

rodzice lub prawni 

opiekunowie są 

zatrudnieni lub pobierają 

naukę w systemie 

dziennym, co najmniej 8 

godzin dziennie 

 40 pkt 

Zaświadczenie rodziców lub prawnych 

opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu 

lub aktualny wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej w przypadku samo-

zatrudnienia, lub zaświadczenie ze szkoły 

lub uczelni zawierające informację o nauce 

w systemie dziennym 

11. 

Kandydat, który jest 

wychowywany w 

rodzinie o wyjątkowo 

trudnej sytuacji rodzinnej 

objętej pomocą socjalną 

 10 pkt 
Zaświadczenie o zakresie i wysokości 

świadczeń pomocy socjalnej 

 

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

1. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym .Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych 

danych. 

2. Na prośbę dyrektora przedszkola przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną 

lub rodzinną dziecka. 

3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola, zgodnie 

z podpisaną Umową cywilno-prawną. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz w   

sprawach związanych z opieką przedszkolną, a także na publikowanie wizerunku  i wytworów mojego 

dziecka – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

922 ze zm.) 

5. Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do danych zawartych we wniosku oraz możliwości ich 

zmiany. 

6. Zobowiązuję się do udzielenia niezwłocznie informacji na temat każdej zmiany dotyczącej danych 

podanych we wniosku. 

7. Składane dokumenty potwierdzające spełnianie wybranego kryterium winny być złożone w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów: 

1. …........................................................................... 

2. …........................................................................... 

3. …........................................................................... 

4. …........................................................................... 

 

Słupsk, dnia …………………                                                   

 

 

…………………..……..……                                                       ………………………………… 
czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 



 

 

Decyzja Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego  nr 8 w Słupsku z dnia …………………….… 

1. Przyjmuję dziecko od dnia ……………………….……. do Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr  8 

2. Nie przyjmuję dziecka do w/w przedszkola z powodu (uzasadnienie odmowy przyjęcia): 

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

.......................................................................................................................................................... 
3. Przekazuję wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola drugiego, trzeciego wyboru (lub innego 

dysponującego wolnymi miejscami) tj. do Przedszkola Miejskiego nr ……………………………… 

 

 

 

 

Podpis Dyrektora WE UM w Słupsku:                    data:                 Podpis Dyrektora przedszkola: 

 

 

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


