
 

 

 

 

 Dyrektor  

 Szkoły Podstawowej  

 w Uwielinach 

 ul. Szkolna 2A 

  05-540 Zalesie Górne 

 

  

WYPEŁNIA SZKOŁA 

data przyjęcia wniosku  

podpis przyjmującego wniosek  

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

na rok szkolny 2018/2019 

 

 

I. PREFEROWANE PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

w przypadku złożenia wniosku do innych placówek wychowania przedszkolnego należy wpisać 

nazwę przedszkola/ oddziału przedszkolnego, do których złożono wnioski w kolejności                    

od najbardziej do najmniej preferowanego. 

 

WE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKACH KOLEJNOŚĆ PREFEROWANYCH 

PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH MUSI BYĆ TAKA SAMA. 

 

Pierwszy wybór  

Drugi wybór  

Trzeci wybór  

   

II. DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Nazwisko  

Imię  

Data urodzenia  

Adres 

zamieszkania 

 

PESEL  

           

           

w przypadku braku numeru PESEL- seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 



 

 

 

 

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

                                           matka/opiekun prawny  ojciec/opiekun prawny  

Imię   

Nazwisko   

telefon domowy 
(o ile posiadają) 

  

telefon komórkowy 
(o ile posiadają) 

  

adres poczty elektronicznej 
(o ile posiadają) 

  

Adres zamieszkania Rodziców/ opiekunów prawnych 

                                      

           

matka/opiekun prawny  ojciec/ opiekun prawny  

Ulica, nr domu/ 

mieszkania 

  

Kod, miejscowość   

 

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka ......................................................................................................... 
 (imię i nazwisko) 

 

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Uwielinach załączam: 

 (zakreślamy odpowiednie punkty) 

 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - 

"Ja niżej podpisany/podpisana świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie  

 

fałszywego oświadczenia oświadczam, że ....................................................................................... 
                                                                             (imię i nazwisko kandydata)  
 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się (troje, czworo, 

pięcioro..........................) dzieci.”  (niepotrzebne skreślić) 

2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata. 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata. 

4. Orzeczenie o niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata. 

5. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata. 



 

 

 

(pkt 2-5 w rozumieniu: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

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 – Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 

6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, o następującej treści: 

 

"Ja niżej podpisany/podpisana świadomy/świadoma  odpowiedzialności karnej za złożenie  

 

fałszywego oświadczenia, oświadczam, że ………………..............................................................  
 (imię i nazwisko kandydata) 

 

wychowuję samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego 

dziecka z jego rodzicem". ( niepotrzebne skreślić) 

7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 

i 1860). 

8. Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w odległości do 3 km od Szkoły Podstawowej 

w Uwielinach o treści: 

 

"Ja, niżej podpisany/podpisana świadomy/świadoma (niepotrzebne skreślić) odpowiedzialności 

karnej za złożenie  

 

fałszywego oświadczenia, oświadczam, że dziecko ……………………...………………………..  
 (imię i nazwisko kandydata) 

 

mieszka w odległości do 3 km od Szkoły Podstawowej w Uwielinach" oraz kopia decyzji 

dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku dziecka z odroczonym 

obowiązkiem szkolnym). 

9. Kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora i/lub zaświadczenie wydane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta. 

10. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało 

do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Uwielinach, o treści: 

 

"Ja, niżej podpisany/ podpisana świadomy/świadoma  (niepotrzebne skreślić) odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w roku szkolnym 2018/2019 

rodzeństwo dziecka 

 

.........................................................................będzie uczęszczało do oddziałów przedszkolnych 

 (imię i nazwisko kandydata) 



 

 

 

Szkoły Podstawowej w Uwielinach."  

11. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy, albo 

zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, albo zaświadczenie 

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

12. Aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sadowego – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. 

13. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, 

w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające 

złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe 

poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej. 

14. Oświadczenie złożone przez rodzica/prawnego opiekuna o potrzebie zapewnienia dziecku 

opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, o treści: 

 

"Ja, niżej podpisany/podpisana świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za  

złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko  

 

……………………………………................... będzie korzystało z opieki przedszkolnej w czasie 
 (imię i nazwisko kandydata)  
 

przekraczającym 5 godzin obowiązkowych zajęć w oddziale przedszkolnym, gdyż w tym czasie 

nie  mogę zapewnić dziecku  opieki  we własnym zakresie."  

 

Dokumenty wskazane w pkt 2-7 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo 

w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

Kopie dokumentów wskazane w pkt 9 i 13 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/prawny 

opiekun dziecka. 

 

 

 

..................................................................                           ................................................................... 
 (data i podpis matki/opiekuna prawnego)                               ( data i podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

  

 

 

 

 

 


