
Data przyjęcia wniosku: (wypełnia szkoła)………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  
w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie 

 na rok szkolny 2020/2021  
 

Wybrane placówki (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji)³  

Nazwa i adres placówki I wyboru Nazwa i adres placówki II wyboru Nazwa i adres placówki III wyboru 

   
 

1. Dane dziecka:   
DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię 
 

 drugie imię  

nazwisko 
 

 

PESEL 
 

 

data urodzenia 
 

 miejsce urodzenia  

odległość z domu dziecka do szkoły  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  
 

nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  
 

powiat  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA  

ulica  
 

nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  
 

powiat  

 
2. Dane rodziców/ opiekunów prawnych 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię 
 

 nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

 
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię 
 

 nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

 
 
 
 
 

 



Kryteria w I etapie postępowania rekrutacyjnego 
                                                                       – proszę wpisać znak X w odpowiedniej kolumnie 
Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 
Tak Nie Ilość 

punktów 
1 Wielodzietność rodziny kandydata    ( 

rodzina wielodzietna to rodzina 
wychowująca troje więcej dzieci) 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 
 

Punktacja – 20 punktów 

   

2 Niepełnosprawność kandydata Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
 
Punktacja – 20 punktów 

   

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 

Załącznik : 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 zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

 
Punktacja – 20 punktów 

   

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Załącznik : 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 zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
 
Punktacja – 20 punktów 

   

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Załącznik : 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 zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

 
Punktacja – 20 punktów 

   

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka  

 

Punktacja – 20 punktów 

   

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

 

Punktacja – 20 puknktów 

   

 

        Suma punktów………………………… 
Kryteria w II etapie postępowania rekrutacyjnego 
– proszę wpisać znak X w odpowiedniej kolumnie 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium 

TAK NIE Ilość 
punktów 

1 Kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie 

wychowujący dziecko są zatrudnieni w oparciu o umowę o 

pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym 

Załącznik: oświadczenie rodziców/ rodzica o 

zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczej działalności, o 

pobieraniu nauki w systemie dziennym 

 

Punktacja – 10 punktów 

   

2 Kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie 

wychowujący dziecko mieszkają na terenie Gminy Jastków i 

rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz 

Gminy Jastków w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie 

Załącznik: oświadczenie rodziców/ rodzica o 

zamieszkaniu na terenie Gminy Jastków w II 

Urzędzie Skarbowym w Lublinie. 

 

Punktacja – 5 punktów 

   

3 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego 

przedszkola/ szkoły, w której prowadzony jest oddział 

przedszkolny 

Załącznik: Oświadczenie rodzica o 

uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

przedszkola/szkoły, w której prowadzony 

jest oddział przedszkolny. 

 

Punktacja – 2 punkty 

   

 

     Suma punktów …………………… 



 

 

 
 

OŚWIADCZENIE: 
 

Mój syn / córka/……………….………………….……………….będzie/ nie będzie*  uczestniczył /-ła/ w lekcjach religii. 

 
 
……………..……………………………………………………… 
(data, podpis rodziców / opiekunów prawnych  ucznia) 

 
 
 
 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego na 
czas trwania rekrutacji.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. 
 

 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

 

1.  Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo       oświatowe (Dz.U . z 2019 r., 
poz. 1148 z pózn. zm.) do niniejszego wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie 
określonych kryteriów. 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych. 
3. Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do ww. danych, możliwości ich zmiany, poprawy oraz usunięcia. 

 
 
Ożarów dn, …………………………..    ………………………………………………………………. 
 
        Podpis opiekuna-wnioskodawcy 
 
 

 
Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do 

nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, lub szkół w przypadku oddziałów przedszkolnych. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 

Oświadczenia, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

INFORMACJE O DZIECKU 
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej/ punkcie przedszkolnym*: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Oświadczam, że: 

a. Jestem/jesteśmy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę 

b. Wykonuję / wykonujemy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej 

c. Prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

d. Uczę się w systemie dziennym. 

 

.............…………………………………….    ………………………………………….. 
Miejscowość i data     Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

2. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Jastków i rozliczam podatek dochodowy w II 
Urzędzie Skarbowym w Lublinie. 
 
 
.............…………………………………….    ……………………………………………… 

Miejscowość i data     Podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 

 

 

3. Oświadczam, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, w której prowadzony jest 

oddział przedszkolny. 

 

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

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

miejscowość i data 
 
 podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

   
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.¹

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

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

miejscowość i data 
 
podpis osoby składającej oświadczenie

 
 
 
 
¹ Oświadczenia, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywe - go oświadczenia”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 
 



OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
 
 

1.  Wielodzietność rodziny  kandydata:    TAK   NIE 
 
2.  Niepełnosprawność kandydata:    TAK  NIE 
  Jeśli TAK, dołączam kopię  

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność 

 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata 
3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK  NIE 
  Jeśli TAK, dołączam kopię  

 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  TAK   NIE 
  Jeśli TAK, dołączam kopię  

 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  TAK  NIE 
  Jeśli TAK, dołączam kopię  

 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK  NIE 
 
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą   TAK  NIE 
  Jeśli TAK, dołączam kopię dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą 
zastępczą 

 
 
 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.¹

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

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

miejscowość i data 
 
podpis osoby składającej oświadczenie

 
 
 
¹ Oświadczenia, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywe - go oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 


