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Wypełnia przedszkole 

Data złożenia karty  

 

WNIOSEK  

DO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W LEŻAJSKU 

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
Kartę wypełniają rodzice lub uprawnieni do tego opiekunowie.  
Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z całością.  
Termin składania kart upływa z dniem 11 marca2021r.  Karty złożone po tym terminie, będą rozpatrywane tylko 
wtedy, jeśli placówka będzie posiadała jeszcze wolne miejsca. 
 
 
Imię i nazwisko dziecka................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania  ....................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia   .............................................................................................................................. 

PESEL    ......................................................................................................................................................... 

 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW: 

Matka /Opiekun                                                                   Ojciec /Opiekun 

Imię i nazwisko………......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ………………………………….………………………………………………………. 

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

Zakład pracy (pełna nazwa, adres i nr telefonu)             

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

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

Godziny pracy .........................................................…..…................................................................. 

Numery telefonów kontaktowych: 

Matki........................................................Ojca   ..................................................................... 

adresy e-mail: ……………………………......................      ..………………………………………………………. 

Telefon domowy ……………………………………… 

Rodzeństwo (podać imiona i rok urodzenia).................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

II.DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU ( np. stałe choroby, alergie, wady rozwojowe, itp.) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

(określić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pobytu) 

początek godzina …….............      koniec godzina …………… 

Informacja: Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do godz. 16.30 

Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin jest płatny – 1,00 zł  za rozpoczętą godzinę 

 

KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW  (zaznaczyć krzyżykiem):  TAK            NIE   

 

IV. LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI WEDŁUG PREFERENCJI: 
( jeśli rodzice składają karty zgłoszenia równocześnie do kilku przedszkoli) 

1. Pierwszy wybór …………………………………………………………………………………… 

2. Drugi wybór     …………………………………………………………………………………… 

3. Trzeci wybór   …………………………………………………………………………………… 

 
V.  INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE      
PRAWO OŚWIATOWE I USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W LEŻAJSKU 
*)we właściwej rubryce (tak / nie), proszę wstawić  znak: x,   przy każdym z 9 kryteriów 

Kryteria  określone w ustawie Prawo oświatowe 
 

TAK*) NIE*) Punkty        
( wypełnia 
przedszko

le) 

1 Wielodzietność rodziny dziecka(troje i więcej dzieci) 
 

   

2 Niepełnosprawność dziecka 
 

   

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 
 

   

4 Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 
 

   

5 Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 
 

   

6 Samotne wychowywanie dziecka  
 

   

7 Objęcie dziecka pieczą zastępczą 
 

   

                                                       Razem I etap rekrutacji  

Kryteria ustalone przez Radę Miejską w Leżajsku 

8 Uczęszczanie lub zadeklarowanie uczęszczania 
rodzeństwa kandydata do tego przedszkola 

   

9 Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu , prowadzenie przez 
nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w 
systemie dziennym 

   

Razem II etap rekrutacji  

 
Łączna liczba punktów      …………………………………………………. 
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VI. KRYTERIA PRZYJĘCIA: 

Sposób dokumentowania informacji zawartych w karcie zgłoszenia: 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
2. Oryginał lub potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r,  poz.2046 z późn. zm.). 

3. Oryginał lub potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie   z jego rodzicem. 

4. Oryginał lub potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 
2017 r. poz. 697,z późn. zm.). 

5. Kopia wniosku o przyjęcie do przedszkola lub deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.    

6. Oświadczenie każdego z rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej. 

 
VII. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 
• przestrzegania postanowień statutu przedszkola 
• podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach 
• dokonywania opłat za przedszkole do10 dnia  każdego miesiąca 
• przyprowadzania  i odbierania  dziecka z przedszkola  osobiście  lub przez osobę dorosłą upoważnioną do 

odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze Statutem Przedszkola) 
 

• przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 
 

• uczestniczenia w zebraniach rodziców 
• powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na 

koniec miesiąca. 
 
 
Oświadczenie dotyczące treści wniosku: 

W oparciu o treść art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Powyższe oświadczenie składam 
świadomy(a), iż̇ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara 
pozbawienia wolności.  

 
Pouczenie: 
Kodeks karny: art. 233. § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.  
Art. 233 § 6 Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, 
jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Leżajsk, dn.…………………. …………………………………….. i     ……………………………………… 
   (podpis ojca/opiekuna prawnego)  (podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/CCD4DC39-F98B-43E3-9DFB-0D615313EC13/urlSearch.seam%3FHitlistCaption=Odesłania&pap_group=25009374&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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Ważne: złożenie podpisu oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej szkoły 
(www.sp2.lezajsk.pl) 
 
Potwierdzam otrzymanie pouczenia 
 
 
Leżajsk, dn. ……………….  …………………………………….   i …………………………………………… 
  (podpis ojca/opiekuna prawnego   (podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.  WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA PRZEDSZKOLA: 
 
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………………………….............................. 
 
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola od dnia 01.09.  …………………………………………….. 

2. Skierowała dziecko do  przedszkola ……………………………………………………............................... 

3. Nie zakwalifikowano dziecka z powodu ………………………………………............................................ 

 

 

Podpisy członków Komisji:                                              Podpis przewodniczącego komisji: 

 
1. .…………………………………………….………………………………………… 

 

2.……………………………………………. 

 

 


