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Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ……- latków 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie i poza 
obwodem szkoły 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   
 

2. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, 
województwo) kandydata 

 
 
 

           3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer 
paszportu lub innego dokumentu  
potwierdzającego tożsamość 

 

Matki  
 

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców / 
opiekunów prawnych kandydata 
 

Ojca 
 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców/ opiekunów prawnych i kandydata  
 

Nr domu /nr 
mieszkania 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

6. Adres zameldowania  
rodziców i kandydata 

Nr domu/nr 
mieszkania 

 

Telefon do kontaktu   
Matki/ 
opiek. 
praw. Adres poczty 

elektronicznej 
 

Telefon do kontaktu  

7. Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata o ile je posiadają 

Ojca/ 
opiek. 
praw. 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

8. Czy kandydat posiada orzeczenie 
PPP o kształceniu specjalnym?  

II. Kryteria ustawowe na podstawie art. 131 ust.2 Ustawy-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 
poz.59) 

Kryteria Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryterium 

TAK/NIE 

1. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie  
rodzica/prawnego opiekuna 

 

2. Niepełnosprawność kandydata oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

3. Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata 

oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

oświadczenie  
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kandydata rodzica/prawnego opiekuna  
6. Samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie 
oświadczenie 

rodzica/prawnego opiekuna 
 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

 
III. Kryteria wynikające z Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Miejskiej w Braniewie 

Kryteria Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryterium 

TAK/NIE 

1. Uczęszczanie rodzeństwa, które 
zamieszkuje z kandydatem do tej 

samej szkoły 

oświadczenie  
rodzica/prawnego opiekuna 

 

2. Miejsce pracy jednego z rodziców 
znajduje się w obwodzie szkoły 

oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

3. Dziecko uczęszczało do oddziału 
przedszkolnego tej szkoły 

oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni dziecka (babcia, 

dziadek)wspierający rodziców w 
zapewnieniu mu opieki 

oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

5. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

*należy wpisać: TAK/NIE i dołączyć  stosowne oświadczenia 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w 
punkcie ……..……. 
 

IV. Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w 
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 
U. z 1992r., nr 36, poz. 155 ze zm., Dz. U. z 2014r., poz.478) wyrażam wolę/nie wyrażam woli, aby mój 
syn/ moja córka* uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii rzymskokatolickiej lub/i  religii 
greckokatolickiej*do czasu ukończenia edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP 
w Braniewie. 

*niepotrzebne skreślić 
Pouczenie  
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) 
2.  Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 
szkoły podstawowej,  do której wniosek został złożony. 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 
                                                Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata: 

 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 
Miejscowość, data ……………………………………………………………………  


