
 
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

pt. „Każdy chce być przedszkolakiem  

– zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” 

 

 

………………………………………….. 
data przyjęcia formularza zgłoszeniowego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO NOWEGO ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU W KUŹNICY 

I. Dane identyfikacyjne dziecka: 
 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Pesel*            

Data urodzenia dzień miesiąc rok 

Miejsce urodzenia  

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

II. Pozostałe informacje o dziecku: 
 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

 
III. Dane osobowe opiekunów prawnych: 
 

 
Dodatkowe informacje o dziecku 

Rodzic/opiekun 1 Rodzic/opiekun 2 

Imię/imiona i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty 

elektronicznej 
  

Adres zamieszkania 

Ulica   

Nr budynku/ nr lokalu   

Miejscowość   

Kod pocztowy   

 

 



 
 
IV. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją (właściwe zaznaczyć znakiem „x") 

 

1) Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (10 pkt za spełnienie każdego kryterium) 
 

Lp. Kryterium 
Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 
tak nie punkty 

1. Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata1) 

  10 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

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. 2016r.pz. 2046 z 

późn. zm.). 
 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 

lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  10 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

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. 
 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 

lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  10 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 
 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 

lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  10 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

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. 
 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 

  10 



 
 

lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata 

w rodzinie 

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. 
 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 

lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  10 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

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 2017 r. 

poz. 697)  
 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 

lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  10 

 
2) Kryteria dodatkowe: 

 

Lp. Kryterium 
Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 
tak nie punkty 

1. 

Dzieci z rodzin korzystających 

z pomocy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Oświadczenie/ 

Zaświadczenie z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

o korzystaniu z pomocy  

  35 

2. 
Dzieci mieszkające w miejscowości 

Kuźnica 

Oświadczenie o miejscu 

zamieszkania2) 

  5 

3. 
Dzieci mieszkające w odległości do 

5 km od miejscowości Kuźnica 

  15 

4. 

Dzieci mieszkające w odległości 

powyżej 5 km od miejscowości 

Kuźnica 

  20 

5. 
Dziecko, którego rodzeństwo 

uczęszcza do przedszkola 

Oświadczenie o uczęszczaniu 

rodzeństwa do przedszkola3) 

  10 

 

V. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego: 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od 8:00 do 13.00. 

Realizacja podstawy programowej od 8:00 do 13:00. 

 

 

 



 
 
VI. Oświadczam: 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), oświadczam, że dane przedstawione w formularzu 

zgłoszeniowym dziecka do nowego oddziału przedszkolnego są prawdziwe. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

dziecka do nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy do celów rekrutacji do 

uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do 

przedszkola”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

….………………..….…………..…….…            i/lub           ….………………..….…………..…….… 
      (podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia: 

1) oświadczenie w załączniku nr 1 do Formularz zgłoszeniowy dziecka do nowego oddziału 

przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy, 

2) oświadczenie w załączniku nr 2 do Formularz zgłoszeniowy dziecka do nowego oddziału 

przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy,  

3) oświadczenie w załączniku nr 3 do Formularz zgłoszeniowy dziecka do nowego oddziału 

przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy. 

 

Pouczenie:  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym i załącznikach do formularza 

będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do uczestnictwa 

w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do 

przedszkola”. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym i załącznikach do 

formularza jest Administrator, o którym mowa w Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności 

dzieci do przedszkola”. 

3. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe. 

4. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych we wniosku, jest nieobowiązkowe, 

przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie 

spełnia. 



 
 
Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną: 

 

Punkty za kryteria ustawowe: …………… 

 

Punkty za kryteria dodatkowe: …………… 

 

Suma punktów z ww. kryteriów: …………… 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

1. ……………………….………………………. 

 

2. ………………………….……………………. 

 

3. ………………………………………………... 

 

4. ………………………….……………………. 

 

 

 

Data……………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

do formularza zgłoszeniowego dziecka do nowego  

oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wielodzietności rodziny kandydata do nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu 

w Kuźnicy 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 1) 

 

i/lub 
 

……………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 2) 

 

oświadczam, że jestem rodzicem dziecka  

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

(imię i nazwisko kandydata) 

 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej,  która liczy ……………. dzieci.  

 

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem): 

 

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

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

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

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

(imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 

233 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

 
 

……………………….........…  
            (miejscowość, data)        

 

 

….………………..….…………..…….…            i/lub           ….………………..….…………..…….… 
      (podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)  

 

 

 
 

 



 
 

Załącznik nr 2 

do formularza zgłoszeniowego dziecka do nowego  

oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy  

 

 

 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania  

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 1) 

 

i/lub 
 

……………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 2) 

 

 
oświadczam, że miejscem zamieszkania mojego dziecka …………………………………………………… 

    (imię i nazwisko dziecka) 

 
jest ………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy) 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 

233 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

 

 
 

……………………….........…  
            (miejscowość, data)        

 

 

….………………..….…………..…….…            i/lub           ….………………..….…………..…….… 
      (podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 

do formularza zgłoszeniowego dziecka do nowego  

oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy  

 

 
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 1) 

 

i/lub 
 

……………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 2) 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 
jest dzieckiem, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola-  jeśli tak prosimy podać:  

1. .…………………………………………………………..…………………………………………..
(imię, nazwisko, rok urodzenia) 

 

2. .…………………………………………………………..…………………………………………..
(imię, nazwisko, rok urodzenia) 

 

3. .…………………………………………………………..…………………………………………..
(imię, nazwisko, rok urodzenia) 

 

 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 

233 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

 

 
 

……………………….........…  
            (miejscowość, data)        

 

 

….………………..….…………..…….…            i/lub           ….………………..….…………..…….… 
      (podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


