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

imię i nazwisko wnioskodawcy 

………………………………………. 

adres do korespondencji Dyrektor 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 11/2020 

Wójta Gminy Gniezno 

z dnia 14 lutego 2020r. 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

WNIOSEK 

o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021 

1. Imię i nazwisko kandydata: …………………….............................................…………………………… 

2. Data urodzenia: …………………………............................................…………………………………… 

3. Numer PESEL……………………………….............……………………………………………………… 

(w przypadku braku PESEL, serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

4. Adres zamieszkania kandydata1: …………………………........................................………………...... 

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

(ul, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

5. Imię i nazwisko ojca: …………...........................................……………………………………………… 

Imię i nazwisko matki: …………...........................................……………………………………………... 

6. Adres zamieszkania ojca: ………….........................................…………………………………………... 

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

(ul, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

Adres zamieszkania matki: …………......................................……………………………………………. 

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

(ul, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

7. Telefon do ojca: ………………….........................................…………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej ojca: ............................................................................................................ 

Telefon do matki: …..............................................………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej matki: ……..........................................……………………………………… 

8. Ubiegam się o przyjęcie dziecka do Przedszkoli na terenie Gminy Gniezno w kolejności  

od najbardziej do najmniej preferowanych2
 

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

2. ……………………………...........................................……………………………………………………. 

3. ………………………………...........................................…………………………………………………. 
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Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych 

w ustawie Prawo oświatowe: 3
 

(proszę postawić znak X w odpowiedniej rubryce) 
 

 

Lp. Rodzaj dokumentu TAK NIE 

1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata4   

2 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata 

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 

  

3 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jednego 

z rodziców (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 

  

4 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obojga 

rodziców (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 

  

5 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

rodzeństwa kandydata (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 

  

6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt 

zgonu; 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem5, 

  

7 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (zgodnie 

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej) 

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 
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Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych przez 

organ prowadzący6: 
 

Lp. Rodzaj dokumentu TAK NIE 

1 Oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie 

dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego lub uczącego 

się w trybie dziennym. 

  

2 Oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem 

asystenta rodziny 

  

3 Oswiadczenie rodzica o umieszczeniu danych kandydata na liście 

nieprzyjętych do danego przedszkola w roku poprzednim 

  

4 Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa kandydata w danym przedszkolu 

lub szkole tworzącej zespół z tym przedszkolem. 

  

5 Oświadczenie, że kandydat uczęszczał wcześniej do innego przedszkola lub 

innej formy wychowania przedszkolnego. 

  

(proszę postawić znak X w odpowiedniej rubryce) 

Podpis ojca: ………..................……………… Podpis matki: ………........................………… 

………………………………………………………………………………… 

miejscowość i data 

1 Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu 

cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. 

2 Zgodnie art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub innej 

formy wychowania przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych 

przedszkoli. 

3 Zgodnie z art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających 

warunek zamieszkania na terenie Gminy Gniezno, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Kryteria mają 

jednakową wartość. 

4 Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny kandydata – oznacza rodzinę 

wychowującą troje i więcej dzieci. 

5 Zgodnie art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe definicja samotnego wychowywania dziecka – oznacza 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem. 

6 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe 

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  lub  jeżeli  

po  zakończeniu  tego  etapu  przedszkole  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami,    w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, kryteria te mają różną wartość. 
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....................................................... 

imię i nazwisko 

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

adres zamieszkania 

 

 

 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem1
 

 

 

 
Niniejszym oświadczam, że jestem: (właściwe podkreślić) 

panną/kawalerem, 

wdową/wdowcem, 

osobą pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem, 

osobą rozwiedzioną. 

 
 

Oświadczam również, że mam .................. dzieci i żadnego nie wychowuję wspólnie z jego rodzicem. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 
Podpis rodzica kandydata: 

 

 

......………………….......……………. 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

miejscowość i data 

 

 
Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy o Prawo oświatowe - definicja samotnego wychowywania dziecka oznacza 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem. 



Id: 1710BC4C-2C0F-43E7-AB93-4FE5E231B36E. Podpisany Strona 5  

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

imię i nazwisko 

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

adres zamieszkania 

 

 

 

 

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu kandydata do innego przedszkola 

lub innej formy wychowania przedszkolnego 

 

 

 
Niniejszym oświadczam, że ................................................................................................................... 

imię i nazwisko kandydata 

uczęszczał/a wcześniej do:...................................................................................................................... 

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

nazwa przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, do którego uczęszczał 

kandydat 

 

 

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

adres przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, do którego uczęszczał 

kandydat 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

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

miejscowość i data podpis osoby składającej oświadczenie 
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....................................................... 

imię i nazwisko 

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

adres zamieszkania 

 

 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata1
 

 

 
Niniejszym oświadczam, że..................................................................................................................... 

imię i nazwisko kandydata 

wychowuję w rodzinie składającej się z ………….. osób, w tym z ..........................dzieci uczących się. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Podpis ojca kandydata: Podpis matki kandydata: 

 

 

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

 

 

………………………………………………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe - definicja wielodzietności rodziny oznacza rodzinę 

wychowującą troje i więcej dzieci 
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....................................................... 

imię i nazwisko 

 

 

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

adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie 

obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym* 

rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym* 

 

 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/uczę*) się w .........……................................................................ 

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

dokładna nazwa zakładu pracy/nazwa uczelni/ szkoły 

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

adres zakładu pracy/adres uczelni/szkoły 

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

nr telefonu 

 

 
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

data podpis matki 

 
Oświadczam, że jestem zatrudniony/uczę*) się w ......... ……................................................................ 

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

dokładna nazwa zakładu pracy/nazwa uczelni/ szkoły 

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

adres zakładu pracy/adres uczelni/szkoły 

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

nr telefonu 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

data podpis ojca 

 

 

*właściwe podkreślić 
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....................................................... 

imię i nazwisko 

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

adres zamieszkania 

 

 

 

 

 
Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w danym przedszkolu 

lub szkole tworzącej zespół z tym przedszkolem 

 

 
Niniejszym oświadczam, że..................................................................................................................... 

imię i nazwisko kandydata 

posiada rodzeństwo uczęszczające do: 

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

nazwa przedszkola lub szkoły tworzącej zespół z tym przedszkolem. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

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

miejscowość i  data podpis osoby składającej oświadczenie 
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....................................................... 

imię i nazwisko 

 

 

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

adres zamieszkania 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Świadoma/y odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z art. 233 §  1 Kodeksu  karnego  (Dz. U.  z 2019r.,  

poz. 1950 ze zm.) oświadczam, że moje dziecko* 

 

 

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

imię i nazwisko kandydata 

 

 

w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej*. 

 

 

 

 

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

miejscowość i  data podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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....................................................... 

imię i nazwisko 

 

 

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

adres zamieszkania 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019r., 

poz. 1950 ze zm.) oświadczam, że moja rodzina, której członkiem jest* 

 

 

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

imię i nazwisko kandydata 

 

 

jest objęta nadzorem Kuratora / korzysta ze wsparcia Asystenta Rodziny*. 

 

 

 

 

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

miejscowość i  data podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


