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Dyrektor 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku 
ul. Nowa 5, 62-300 Września 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

prowadzonego przez Samorządową Szkołę Podstawową  
im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku 

na rok szkolny 2022/2023 
 

Data złożenia wniosku: Sposób dostarczenia wniosku: 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię*  Drugie imię* 

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr 
mieszkania 

 Kod pocztowy*  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr 
mieszkania 

 Kod pocztowy*  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić 
odpowiedź) 

TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która podała orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności) 
 

Dodatkowe informacje o dziecku  
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WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców 

(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp. Przedszkole / Szkoła Adres przedszkola / Adres szkoły 

1. pierwszego wyboru   

2. drugiego wyboru   

3. trzeciego wyboru   

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka 
za granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

*oznaczone pola wymagane 
** adres email jest wykorzystywany do dostępu do dziennika elektronicznego oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji. 
Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata. 
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

Kryteria podstawowe 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 ze zm.) 

1. 
 

Wielodzietność rodziny kandydata  

 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 postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez  dyrektora   
w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym  

2. 
Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub studiujących w 
systemie dziennym (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego lub 
studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko) 

 

3. 

 

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację w przedszkolu w roku szkolnym, 
na który przeprowadzona jest rekrutacja 

 

4. 
Dziecko, dla którego zdeklarowany czas pobytu w przedszkolu wynosi powyżej 7 godzin 
dziennie* 

 

5. 
Dziecko, którego dwoje rodziców/prawnych opiekunów odprowadza podatek dochodowy w 
Gminie Września  

 

6. 
Dziecko, którego jeden rodzic/prawny opiekun odprowadza podatek dochodowy w Gminie 
Września 

 

 

* nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
 
Uwaga! 
 
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. 
 
Zobowiązuje się Wnioskodawcę o bezzwłocznie poinformowanie Dyrektora szkoły o ewentualnej decyzji o wycofaniu 
niniejszego wniosku.  
 
 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 
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Specyfikacja załączników do wniosku:  
 

Kolejny 
numer 

załącznika  

 
Rodzaj załącznika  

 
Forma załącznika

1
  

 
Uwagi  

1.     

2.     

3.     

 
Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej                     
im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku z siedzibą w Nowym Folwarku, ul. Nowa 5, 62-300 
Września. Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na 
www.ssp-nf.wrzesnia.pl.   
“Art. 6 ust. 1 lit.c; oraz art 9 ust. 2 lit b - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. 

 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane 
podaję dobrowolnie. 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na 
tablicy ogłoszeń w przedszkolu pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci 
nieprzyjętych. 
 
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 
 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 
*** niepotrzebne skreślić 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 

PESEL dziecka: ……………………………………………. 

Imię dziecka: …………………………………………….…. 

Nazwisko dziecka: …………………………………………. 

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku potwierdza, 

że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego . 

 

………………….……………, dn. ………………………….                 …………………………………  
                                                                                            pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

                                                           

1 Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia,  kopia poświadczona   

za zgodność z oryginałem   przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie 

http://www.ssp-nf.wrzesnia.pl/

