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Numer ……….. Wałcz, ………….  

Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie   dziecka do Oddziału Przedszkolnego 

 w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym   2019/2020 

I.  Dane dotyczące dziecka 

1.  Nazwisko dziecka  

2.  Imiona dziecka  

3.  Data i miejsce urodzenia  

4.  Nr PESEL  

5.  Nr telefonu domowego  

6.  Adres zameldowania dziecka  

7.  Adres zamieszkania dziecka  

8.  Przynależność do rejonu przedszkolnego   

   

II. Dane dotyczące rodziców 

 Dane dotyczące matki Dane dotyczące ojca 

Imię   

Nazwisko    

Telefon do pracy   

Telefon kom.   

Adres zamieszkania 

rodziców 

  

III. Kryteria rekrutacji : 

Lp. Kryteria   TAK/  

(1pkt) 

NIE 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata. Załącznik nr 1 : oświadczenie 

 o wielodzietności rodziny kandydata. 
  

2. Niepełnosprawność kandydata.   Załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze 

zm.). 

  

……………….. lat 
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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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

  

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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.  Załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze 

zm.). 

  

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. Załącznik nr 2: 

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). 

  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  Załącznik: dokument 

potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2013 r. poz.135). 

  

                                                                                                  Razem  pkt   

III. Kryteria dodatkowe: drugi etap postepowania rekrutacyjnego 

Lp. Kryteria Liczba 

punktów 

pkt. przyznane 

1.  Równoczesne uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do 

szkoły, do której złożony został wniosek.                                   

Załącznik nr 3 : oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna. 

2  

2. Aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata. Załącznik: 

zaświadczenie o zatrudnieniu (lub inny dokument potwierdzający 

aktywność zawodową np. umowa cywilno-prawna. 

2  

3. Aktywność zawodowa jednego rodzica. Załącznik: zaświadczenie o 

zatrudnieniu (lub inny dokument potwierdzający aktywność zawodową np. 

umowa cywilno-prawna). 

1  

4. Zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. Załącznik nr 4: 

zaświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Miejskiej Wałcz 

1  

                                                                                                      Razem pkt   
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IV.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym  

odpowiedniej opieki, prosimy, o przekazanie ważnych informacji o stanie zdrowia 

 i rozwoju psychofizycznym dziecka.  

1. Problemy i  trudności związane z funkcjonowaniem dziecka: 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

2. Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Oświadczenie 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dane 

dotyczące naszej rodziny są prawdziwe (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca1997r. Kodeks 

Karny Dz. U. Nr 88 poz.533 ze zm.) 

Wałcz, dnia …………………………….                   ………………………………………….     

                                                                                   Podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku w celu realizacji procesu 

edukacji  dziecka w oddziale  przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wałczu. 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem 

należytej staranności. 

Wałcz, dnia ………………………………  …………………………………...... 

       Podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 


