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WNIOSEK O PRZJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 2 W OZIMKU 

w roku szkolnym … ………/…………...    

1. Dane osobowe kandydata: 

Nazwisko  Imię  

Data urodzenia  

PESEL kandydata             

Seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość  
 

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata:  

Nazwisko i imię matki  

Nazwisko i imię ojca  

Matka  adres e-mail  tel.  

Ojciec adres e-mail  tel.   

3. Adres zamieszkania rodziców i kandydata: 

Ulica i nr domu  Miejscowość  

Kod pocztowy   -    Poczta  

4. Wniosek dotyczy następujących przedszkoli (nazwa i adres): 
(wskazanie kolejności wybranych 3 

przedszkoli od najbardziej 

do najmniej preferowanego) 

� 

Najbardziej preferowane przedszkole: 

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

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

� 

Średnio preferowane przedszkole: 

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

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

� 

Najmniej preferowane przedszkole: 

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

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

5. W rodzinie kandydata występuje (należy zaznaczyć, stawiając znak X, te okoliczności, które są 

poświadczone, załączonymi do wniosku, wymienionymi niżej dokumentami):  

� 
wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – oświadczenie* o 

wielodzietności rodziny kandydata; 

� 

niepełnosprawność kandydata – oryginał** orzeczenia 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. 721, z późn. zm.); 

� 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – oryginał** orzeczenia 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, z 

późn. zm.); 

� 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – oryginały** orzeczeń 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, z 

późn. zm.); 

� 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – oryginały** orzeczeń o 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. 721, z późn. zm.); 

� 

samotne wychowywanie kandydata 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 – oryginał** prawomocnego wyroku sądu 

rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub oryginał** aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym 


