
 

………………………………………………………………………….. 
 Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica /  

prawnego opiekuna kandydata  

…………………………………………………………………………..  
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji  

Dyrektor 

…………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres placówki, do której składany jest wniosek  

…………………………………………………………………………………… 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 

 do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

 na rok szkolny ……………………………. 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców:  

1. 
Imię/imiona kandydata 

 
 

2. 
Nazwisko kandydata 

 
 

3. 
Data urodzenia kandydata 

 
 

4. 
PESEL kandydata 

 
 

5. 

Nazwa szkoły rejonowej, do której 

dziecko powinno uczęszczać zgodnie z 

adresem zamieszkania (dot. dzieci 

mających obowiązek odbycia rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) 

 

6. 
Imię/imiona i nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki  

Ojca  

7. 

 

 

 

Adres zamieszkania 

kandydata i jego 

rodziców, nr telefonu, 

adres poczty 

elektronicznej 

Kandydata Matki Ojca 

Kod pocztowy 

 
   

Wypełnia przedszkole/szkoła 

Data wpływu 

 

 

Nr ewidencyjny 

 

 

 



Miejscowość 

 
   

Ulica 

 
   

Numer domu/mieszkania 

 
   

Nr telefonu 

 
   

Adres poczty elektronicznej 

 

   

 

 

II. Informacja o złożeniu wniosku przyjęcie kandydata do publicznych przedszkoli/szkół:  

1. Pierwszy wybór  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola/szkoły 

2. Drugi wybór  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola/szkoły 

3. Trzeci wybór  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola/szkoły 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i dokumentach 

potwierdzających ich spełnienie 

 

*) zaznacz właściwe pole wstawiając znak X 

 

L. p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Czy kryterium 

spełnione? * 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zawierające klauzulę 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

□ Tak 

□ Nie 

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 
 

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 

□ Tak 

□ Nie 

3. Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) 
 

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 

□ Tak 

□ Nie 



4. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) 
 

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 

□ Tak 

□ Nie 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) 
 

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 

□ Tak 

□ Nie 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

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. 
 

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 

□ Tak 

□ Nie 

7. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

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

zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) 
 

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 

□ Tak 

□ Nie 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie: …………………… 

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący. 
 

*) zaznacz właściwe pole wstawiając znak X 

 

L. p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Czy 

kryterium 

spełnione? * 

1. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego szkoły podstawowej w Gminie Żabia Wola 

zamieszkałe na terenie gminy. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/ 

oddziału przedszkolnego 

□ Tak 

□ Nie 

2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej 

ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 
Wniosek o przyjęcie dziecka do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego 

□ Tak 

□ Nie 

3. Dziecko którego rodzic/ rodzice/prawni opiekunowie 

mieszka/ mieszkają na terenie Gminy Żabia Wola i rozlicza/ 

rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim na rzecz Gminy Żabia 

Wola( jeden rodzic/ opiekun prawny 20 pkt, obydwoje 

rodzice/opiekunowie prawni  40 pkt. ).  

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie 

Gminy Żabia Wola i rozliczaniu podatku w 

Urzędzie Skarbowym  

w Grodzisku Mazowieckim 

□ Tak 

□ Nie 

4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację 

w danej placówce. 

 

Oświadczenie rodziców dziecka o 

kontynuowaniu edukacji rodzeństwa dziecka w 

danej placówce. 

□ Tak 

□ Nie 

5. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, 

wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą 

się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się 

również do pracującego lub studiującego rodzica samotnie 

wychowującego dziecko. 

Oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce w trybie 

dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego albo pozarolniczej działalności 

gospodarczej obojga rodziców/prawnych 

opiekunów (lub samotnego rodzica). 

□ Tak 

□ Nie 



 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie: …………………… 

 

I. Dodatkowe informacje 

 

Godziny pobytu dziecka w placówce 

Od: Do: 

 

 

1. Dołączone do wniosku oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

2. 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

przedszkoli, szkół podstawowych, wskazanych we wniosku. 

 

 

 

 

………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..  
            Miejscowość, data   Podpisy rodziców kandydata/prawnych opiekunów 

 


