
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
prowadzonego przez Gmin ę Murów 

na rok szkolny2014/2015 
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 12 marca do 31 marca  br. do godz. 16:00 w Przedszkolu 
Publicznym w Starych Budkowicach. 
 

Data złożenia wniosku: 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  
 

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Nr domu/ mieszkania  

Kod pocztowy*    

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić 
odpowiedź) TAK NIE 

Poradnia, która wydała orzeczenie 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego,  Nr orzeczenia, rodzaj 
niepełnosprawności 

 

Dodatkowe informacje o dziecku  

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców 
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp. Przedszkole Adres przedszkola 

1. pierwszego wyboru   

2. drugiego wyboru   

3. trzeciego wyboru   

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię*  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE  

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu, mieszkania  

Kod pocztowy  Telefon dom/komórka  

 
 
 
 



 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA  I DANE  KONTAKTOWE   

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu, mieszkania  

Kod pocztowy   Telefon dom/komórka  

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(przy spełnionych kryteriach prosz ę postawi ć znak „x”) 

Kryteria podstawowe wynikaj ące z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 7) 

1. Wielodzietność rodziny dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Kryteria  do drugiego etapu post ępowania rekrutacyjnego – ustalane przez dyrektora  
 w uzgodnieniu z organem prowadz ącym 

1. Dzieci w wieku 5 i 6 lat, które są zobowiązane do odbycia przygotowania przedszkolnego  
2. Każdy z rodziców/opiekunów  prawnych pracuje co najmniej na 1 etat*  

3. Deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie 

4. Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania lub najbliżej miejsca pracy 
jednego z rodziców 

5. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola 
 

1 etat* należy rozumieć , gdy: 
a) rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony na umowę o pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w   
    systemie dziennym 
b) rodzic/prawny opiekun nie pracuje zawodowo ale opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym 
 
Uwagi.  
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów 
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.  
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 
Zobowi ązuję się w okresie od 08.04.2014 r. od godz. 6:30 do 14.04. 2014 r. do godz.16 :00  pisemnie potwierdzi ć wol ę 
zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało z akwalifikowane. 
 
W przypadku braku potwierdzenia wyra żam zgod ę na wykre ślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyj ęcia do 
przedszkola.  
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 
 

 


