
                                                                               Dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr………..

                                                                                       w Rudzie Śląskiej
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR ………..

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
UWAGA !
Wniosek wypełniają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko Imię
Data urodzenia
PESEL
lub
Seria i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 
dziecka
Adres  zamieszkania dziecka 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
Nazwisko i imię 
matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię 
ojca/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania 
matki/prawnej opiekunki
Adres zamieszkania 
ojca/prawnego opiekuna
Matka/prawna 
opiekunka

adres e-mail telefon

Ojciec/prawny 
opiekun

adres e-mail telefon

Wskazuję kolejność wybranych przedszkoli, do których został złożony wniosek 
o przyjęcie dziecka  od najbardziej do najmniej preferowanych:
1.Miejskie Przedszkole nr …………..  w Rudzie Śląskiej
2.Miejskie Przedszkole nr……………   w Rudzie Śląskiej
3.Miejskie Przedszkole nr …………..  w Rudzie Śląskiej

KRYTERIA PRZYJĘĆ
w przypadku spełnienie danego kryterium należy wstawić znak X

KRYTERIA USTAWOWE (mają jednakową wartość)
Na podstawie art. 20 c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tj. Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 
1. Wielodzietność rodziny kandydata- oznacza to rodzinę wychowującą 

troje i więcej dzieci
Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka *

2. Niepełnosprawność dziecka
Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, 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 (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 72 ze zm.) **

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
Załącznik: 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 (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) **

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka



Załącznik: 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 (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) **

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, 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 (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 72 ze zm.) **

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - oznacza to 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.
Załączniki: 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. *

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą
Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.) **

KRYTERIA DODATKOWE
Ustalone zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr ...    z dnia ... w uzgodnieniu z Prezydentem 

Miasta Ruda Śląska 
1. Oboje rodzice pracują lub uczą się 

Załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego/ 
działalności gospodarczej lub nauce rodziców/prawnych opiekunów dziecka*

2. Dziecko zapisane do przedszkola na więcej niż 6 godzin dziennie 
Załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu *

3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola
Załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka dotyczące 
informacji o rodzeństwie uczęszczającym do wskazanego przedszkola *

4. Dziecko wcześniej uczęszczające do żłobka lub innego przedszkola
Załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące 
uczęszczania dziecka do żłobka lub innego przedszkola*

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 
składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
**Oryginał, albo notarialnie poświadczona kopia, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie 
z art. 76a § 1Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka

OŚWIADCZENIA
1. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub zatajenie prawdy 

oświadczam, że przedstawione we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji  oraz 
organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

………………………………………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………….
podpis matki/prawnej opiekunki

……………………………………………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………
podpis ojca/prawnego opiekuna



UWAGA! 

Poza rekrutacją zgodnie z przepisami są przyjmowane :

1/  dzieci  które  kontynuują  wychowanie  przedszkolne  przyjmowane  na  podstawie 
deklaracji  złożonej  w  terminie  7  dni  poprzedzających  termin  rozpoczęcia 
postępowania rekrutacyjnego,

2/  dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 
2008  r.)  ubiegające  się  o  przyjęcie  do  przedszkola  lub  oddziału  przedszkolnego 
w szkole podstawowej położonej w odległości 3 km od miejsca zamieszkania
Załącznik: oświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka      
i odległości miejsca zamieszkania od przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko 
zostało zakwalifikowane:

„W związku z zakwalifikowaniem mojego dziecka do przedszkola potwierdzam, 
że decyduję się na jego wybór”

………………………………………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………….
podpis matki/prawnej opiekunki

……………………………………………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………
podpis ojca/prawnego opiekuna




